
Welke aanvragen 
bij den Sup. v. Nat. 
geschieden moeten. 

Welke aanvragen 
bij d. Commanuant
Generaal geschie
den moeten. 
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worden daarom in eigen belang uitgenoodigd bij voorkomende 
gevallen daarover met hem ondcrgoteekendc in briefwissoling 
te treden. 

Duidelijke opgave van nauwkeurig adres, waarin moet 
worden vermeld: do naam cler plaats, waar applicant woont, 
benevens die van de wijk en district, waarin die plaats ge
legen is, alsook van hot naastbijgelegen postkantoor, wordt 
claarbij ernstig aanbevolen. 

Registratiekantoor, 

De Registrateur van A kton, 
J. C. MINNAAR. 

Pretoria, 16 October 1893. 

R. 12891/93. 
DEPARTEMENT VAN DEN SUPERIN'rENDENT VAN NATUlU<JLLEN. 

rrer algemeeno informatie wonlt hiermedo bokend go
maakt, dat ingovolgo instructie van de Hoogcd, Rogoering 
volgens de niouwe regoling, vcrantwoordelijkneid van hoofd
ambtenaren, voor hot vcrvolg alle aanvragen om compensatie 
voor in locatio gevallen plaatsen, direct naar dit departement 
moeten worden ge~onclcn, instcde ~ooals voorheen naar den 
Staatssecretaris. 

P. J. JOUBERT, 
Superintendent van Naturellcn. 

Kantoor van den Supt. van Naturellen, 
Pretoria, 14 October 1893. 

C.R. 2011/93. R. 12890/93. 
DEP ARTEMENT VAN DE~ COMl\IANDANT-GENERAAIJ. 

rrer algemeene informatie wordt hiermcde bekencl ge
maakt, dat ingevolge instructie van de Hooged. Regccring 
volgens de nieuwe regeling, verantwoordelijkheicl van hoofd
ambtenaren, voor het vcrvolg aanzocken om permitten tot den 
invoer of het vervoer van vuurwapenen en ammunitie door 
middel van de landdrosten der respectieve districten, die 
daarbij hunne recommandaties of opmerkingen hebbcm te 
vocgen, direct naar dit departement moeten worden gczonden, 
instede zooals voorhecn naar den Staatssecretaris. 

P. J. JOUBER1\ 
Commandan t-Generaal. 

Kantoor van den Commanclant-Generaal, 
Pretoria, 14 October 1893. 

R. 12876/93. 
DEP ARTEMENT VAN DEN IJANDME'rER-GENERAAL. 

Welke nanvra.gen Voor algemeene informatie worclt hierbij bekencl gemaakt, 
bij den Landmeter- dat overcenkomstig de nieuwe rcgulatics (re grootcre ver
Generaal geschie- antwoordelijkheid van hoofdambtenaren) in working tredcnde 
den moeten. 

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



1003 1_1893 

van 1 October 1893, h~i den Landmeter-Generaal moeten 
ingezonden worden : 

a. Allc inspecticrapportcn voor pnblicatie; aanvragen 
voor vernietiging van lmartcn en stukken daar
mede in verband. 

b. Alle protesten tcgen de goedkeuring van inspectie
rapporten en lanclmetcrskaarten, en allc corres
ponclentic daarop betrckking hebbcndc. 

c~ Alle correspondentie betreffende baken-, land- en 
speciale commissies. 

J_,andmcter-GenCl·aalskantoor, 
Pretoria, 1() October 1893. 

G. n. voN vVIELLIGH, 
I _,anclmcter-Generaal. 

TL 12883/03. 
DEPAR'rE:YIE~T VA~ DE~ AUDITEUR-GENERAAL. 

'rer algemecnc informatie wordt hiermedc bekend ge- Welke aanvragen 
gemaakt dat, ingevolge besluit van den Eersten V olksraad, bij den Auditeur
art. 1213, del. 29 Augustus 1893, en Uitvoercnde Raadsbe- Generaal geschie
sluit art. 511a, del. 19 September 1893, de afdoening der den moeten. 
volgende zaken of uitsluitend aan den Auditeur-Generaal 
of aan den Auditeur-Generaal, in overleg met een of meer 
der hoofdambtenaren, van af 1 October 1893, is opgedragcn: 

a. Alle uitgaven in verband met de wet op Xanthium 
Spinosum; 

b. zaken, betrcffende toekenning cencr belooning aan 
de aanbrengers van gevallen 1·e overtreding van 
do bepalingen der wet op invoerrechten, alsmcdo 
alle zaken, betreffende to yeel op ten onrcchto 
betaalde invoerrechten; 

c. alle zaken, betreffende te veel betaalde heerenrechten ; 
d. alle z;aken, betreffencle boeten wcgens hot niet nit

nomen van grondbrieven ; 
e. hot passcercn en intrckkcn yan borgakten Yan 

am btcnaren ; 
.f. de staten van inkomsten en uitgaven van 't .J ohan

nesburg Gezondheids-comite; 
r;. kwjjtschelding van achterstallige, persoonlijke be

lastingen alsmede terugbetaling yan to veel be
taalde belastingen ; 

h. tenders voor zoover de beslissing daarvan door de 
Rogcering is geautorisecrd ; 

-i. handhaving van de wet op het innen van belastingen; 
}. boeten wegens 't niet op tijd afleveren yan con

tractwerken, en 
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DE LOCALE WETTEN 
EN 

VOLKSRAADSBESLUITEN 
DER 

ZUID-AFR. REPUBLIEK, 
BK:.\'EVE~~ 

,f\\9 
de ~roclamatics Yan ~ifld. den. ;&taatspresident en de 

belangri j ke ~ouYernemen ts-~lennisgeYingen, 

GEDURENDE DE JAREN 

1890, 1891, 1892 EN 1893. 

OP LAST DER REGEERIKG DIJEENGEBRACHT EN VAN EEN BLADWIJZEH, 

VOORZIEN DOOR 

DR H. J. COSTER, 
.A dvocaat 'IYtn. het JJooggerech tshof der Z. A. Repttbliek. 

GEDRUKT TER STAATSDRUKKERIJ VAN DE Z. A. REPUBLIEK, 
PHETORIA 1884. 
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Locale Wetten Uer Z. A. Re~uOliek. 

1890. 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 1, 1886, 

YOOR DE BETERE REGELING VAN RET POSTWEZEN IN DE 
ZUID.-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

( GoedgPkezml en vnstgesteld bij be.~lll'iten ~Jan den E. A. r'iJlksrawl, 
artt. 92, 93, 95 en 96, dd. 13 .Jiei 1890.) 

N ADEMAAL het noodzakel~jk bevonden is eene w~jziging 
aan te brengen in artikels 24, 25 en 102 van Wet 

No. 1, 1886, zoo wordt hierbij vastgesteld als volgt :-

AnTIKEL 1. Artikel 24 wordt hierbij gewijzigd als 
volgt: 

De postmeesters zullen op den 1sten dag van Ja
nuari, April, Juli en October' van elk jaar aan den 
Postmeester-Generaal inzenden eene 1\ist van brieven 
en pakketten, met duidelijke omschrijving der adressen, 
welke ten hunnen kantore onafgehaald zijn, opdat de 
lijst na ontvangst in de c<Staatscouranb of na goed
keuring der Regeering in een· van de plaatselijke 
nieuwsbladen kan worden gepubliceerd, Mocht de 
noodzakelij kheid daartoe aan den Postmeester-Generaal 
blijken, dan zal die publicatie elke maand kunncn 
geschieden. 

1
) Zie Wet No. 1, ·i~86, bladz. 1, L. W. 1886-1887. Zie V.R.B. 

del. 18 Juli 1889, art. 1044, bladz. 161, L. W. 1888-1889. 

Publicatie v. lijsten 
van onafgehaalde 
brieven. 

Zoo noodig elkt> 
maand. 
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Onafgehaalde 
brieven na drie 
maanden door de 
postmeesters op te 
zenden naar P.M. G. 

Nieuwsbladen 
werden vernietigd. 

Postcon tractan ten 
moeten een plaats 
open houden voor 
personen, reizende 
namens den Staat 
en wel zonder ver
goeding. Reg. kan 
in postcontracten 
hiervan afwijken. 

Inwerkingtreding 
der wijziging. 

1890] 6 

2. Artikel 25 wordt hierbij gewijzigd als volgt: 
Alle brieven, briefkaarten of pakketten, welke drie 

maanden ten hunnen kantore onafp:ehaald blijven liggen, 
zullen zij naar het generaal postkantoor opzenden in 
een postpakket, opgemaakt zooals hepaald in art. 19. 
Alle nieuwsbladen, niet gedurende dien tijd afgehaald, 
zullen vernietigd mogen worden. 

3. Artikel 102 te lezen als volgt: 
De postcontractanten zullen, wanneer daarvan een 

uur vb6r het vertrek der post wordt kennis gegeven, 
eene plaais open moe ten houden voor eenig am btenaar 
of privaat persoon, die op last van de Regeering met 
de post moet vertrekken, zonder eenige vergoeding 
daarvoor te ontvangen. De Regeering heeft echter de 
macht contracten voor het vervoer van posten te sluiten 
zonder vrij vervoer van passagiers, doch. met het voor
keurrecht op een of meer plaatsen tegen gewone beta
ling. Niemand zal echter van dit recht gebruik mogen 
maken zonder schriftelijke order van of namens den 
Staatssecretaris. 

4. Deze wijziging treedt in werking dadelijk na 
publicatie in de Staatscourant. 1) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 19 Mei 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresidgnt. 

Dn. vV. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET No. 2, 1890, 2

) 

Ol\[ PERSONEN, IN DEZE REPUBLIEK WOONACHTIG, TE VER
PLICHTEN ALS GETUIGEN TE VERSCHIJNEN IN DE 
GERECHTSHOVEN VAN DEN ORANJE VRIJSTAAT. 

Goedgeketml en vastgesteld bij Volksntaclsbesltuit art. 132, 
dd. 17 fffei 1890. 

NADEMAAL de getuigenis van personen, die in de 
Z.-A. Republiek woonachtig zijn, dikwijls noodig 

is in de Gerechtshoven van den Oranje Vrijstaat; 

1
) Deze wijziging werd voor de eerste maal gepubliceerd in de 

"Staatscourant" van 21 Mei 1891. 
2

) Deze wet werd in werking gesteld bij proclamatie van ZHEd. 
den Staatspresident, dd. 11 Februari 1891, gepubliceerd in de "Staats
courant" van 18 Februari 1891, en te vinden in dit wetboek. 
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En nademaal er geene macbt is on1 zoodanige per
sonen te verplichten, om ten overstaan der gezegde 
Gerechtsboven te compareeren, tengevolge waarvan bet 
recht somt~jds verijdeld wordt; 

En nademaal bet wenschel~jk is bet compareeren van 
zoodanige personen ten overstaan van zoodanige Ge
reehtshoven verplicbtend te maken; 

Zoo wordt biermede bepaald en vastgesteld als volgt: 

AR'l'IKEL t. Wanneer eene dagvaarding (subpmna), 
voorgevende uitgereikt te z\jn door den beboorlij ken be
ambte van een bevoegd Hof in den Oranje Vrijstaat, 
teneinde bet compareeren te verzekeren van iemand, die 
in deze Republiek woonachtig is als een getuige ten 
overstaan van zoodanig Hof, overgezonden wordt door 
zoodanigen beambte naar den Landdrost van bet district 
waarin de persoon woonachtig is. die men aldus wil cloen 
compareeren, dan zal bet de plicbt zijn van gezegden 
Landdrost orn op zoodanige dagvaarding (subpmna) zijne 
order te endosseeren dat dezelve gediend zal worden op 
den daarin genoemden persoon, en daarop zal de ge
endosseerde dagvaarding overhandigd worden aan den 
bode van gezegd Landdrostbof of aan zijnen wettigen 
plaatsvervanger, of zoodanigen anderen persoon als de 
gezegde Landdrost speciaal voor dat doel zal benoemen, 
wiens plicht bet zal zijn dezelve zoo spoedig doenlijk 
te dienen op den daar·in aangeduiden persoon; met dien 
verstande altijd dat de noodige kosten voor zoodanige 
diening, alsmede de noodige reiskosten van den gedag
vaarden persoon voor bet gaan naar- en terugkeeren 
van bet in zoodanige dagv:Jarding genoemd Hof, en zijne 
kosten van verblijf op de plaats waar z\jn getuigenis 
afgelegd moet worden, volgens zulk tarief 1

) als bet 
Uitvoerend Gezag van tijd tot tijd mocbt opstellen, over
gezonden zullen worden naar gezegden Landdrost met 
de dagvaarding en de kosten die den in de dagvaarding 
genoemden persoon zullen toegekend zijn, zullen hem 
betaald worden door den persoon, die dezel ve dient. 

2. Ieder\ op wien eene dagvaarding zal zijn gediend 
gelijk in het voorgaand artikel vermeld, zal gehouden 
zijn om te compareeren op dag en plaats daarin vermeld; 
en in geval hij in gebreke bl\jft zulks te doen en ook 
geene wettige en geldige verontschuldiging bewijst voor 
zoodanig niet-compareeren, zal hij blootstaan aan eene 
boete van niet meer dan een bonderd pond sterling, 
die ingevorderd zal worden in bet Hof van den Landdrost 

1
) Zie Gouv. Kennisgeving No. 49, 1891. 

Subpama te worden 
uitgereikt door be
voegden a111btenaar 
in 0. V. S. 

Te worden geendos
seerd door den 
Landdrost van het 
district waar de 
getuige woont. 
Te worden gediend 
door den bode van 
het Landdrosthof 
of diens plaatsver
vanger. 

Reis-en verblijf
kosten 111oeten den 
getuige aangeboden 
worden volgens 
tarief. 

Boete op niet
verschijning wordt 
uitgesproken door 
den Landdrost van 
het district waar 
getuige woont, op 
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instantie van den 
Staa tsprocnreur. 

Als de subpcmia niet 
gediend is 14 dagen 
voorhetvertrekvan 
den getuige is dit 
een wettig·e veront
schuldiging voor 
zijn niet-verschij
ning. 

Wat voldo end 
bewijs wordt geacht 
voor het opleggen 
der boete. 

Geen getuige nit 
den Oranje-Vrijst., 
hier aanwezig, 
wiens verschijning 
verplichtend is 
gesteld door een 
verordening in den 
O.V.S. kan bier in 
hechtenis worden 
genomen voor een 
schuld of misdaad 
v66r dien tijd aan
gegaan ofbedreven. 
Inwerkingtreding. 

1'890] 8 

van het district waarin de gedagvaarde persoon V\~on
achtig is, op instantie van den Staatsprocureur. 

Onder de wettige en geldige verontschuldigingen 
in dit artikel bedoeld, zal ook beschou wd worden het 
feit, dat de dagvaarding op den getuige. behal ve den ti1<l 
~ oor getuigen in dezen Staat bij de wet bepaald, niet 
op den gotuige gediend is, ten minste 14 (lagen v{)6r dat 
gezegde getuige van huis moet vertrekken. 

3. Het relaas van den persoon, die gemachtigd is 
om zoodanige dagvaarding te dienen, zooals in het enrste 
artikel dezer wet vermeld, aantoonende dat zoodanige 
diening behoorlijk afgedaan en een certificaat onder de 
handteekening en het zegel van den presideerenden 
Rechter of Landdrost van bet Hof, waar de gezegde 
dagvaarding werd uitgegeven, dat de aldus gedagvaarde 
persoon niet con1pareerde na opgeroepen te zijn en ook 
geene wettige of geldige verontschuldiging voor zijn 
niet-verschijnen heeft bewezen, zal beschouwd worden 
als voldoend bewijs van het niet-compareeren van zoo
danigen persoon, ten einde de in bet laatst voorgaand 
artikel vermelde boete op te leggen. 

4. Geen persoon woonachtig in den Oranje Vrijstaat 
die gedagvaarcl. wordt om als een getuige te compareeren 
voor eenig Gerechtshof van deze Republiek, en wiens 
comparitie verplichtend is gemaakt door eene verordening 
van den Oranje Vrijstaat, zal, terwijl hij aldus compareert, 
in hechtenis rnogen genomen worden op eenen ci vielen 
of crimineelen lastbrief voor eene vroegere door hem in 
deze Republiek verschuldigde som of gepleogde misdaad. 

5. Dez~ wet zal in werking treden en kracht van wet 
tebben zoodra de Staatspresident bij proclamatie in de 
Staatscourant zal verklaren en bekend stellen dat de 
Oranje Vrijstaat behoorlijk voorziening heeft gemaakt 
om personen. daarin woonachtig, te verplichten als ge
tuigen te verschijnen voor de Hoven dezer Republiek. 

G. Alle wetsbepalingen in strijd hiermede worden 
mits deze herroepen. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gou vern em en ts kan too r, 
Pretoria, 22 Mei 1890. 
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WET No. 3, 1890, l) 

INHOUDENDE RET TARII~F DERINVOERRECHTRN OP GOEDEREN 
INGEVOERD IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK RN 
REGULATIEN VOOR DE AMBTENAREN MET DE INVOR_ 
DERING DAARVAN BELAST. 

Goedgekenrcl en vastgestelcl bij beslwit van den E. A. Vollcsrarul 

art. 314, dd. 7 Juni 1890. 

A R'l'IKEL 1. A lie goederen, van buitenaf ingevoerd, 
~djn, behoudens de nadere bepalingen in deze wet, on
der\vorpen aan een reeht van vijf percent der waarrle, 
met uitzondering van de navolgende goederen, die ge
heeJ vrijgesteld worden van in voerrechten :-

a. Alle soorten van levende have, behalve het vee. 
komende van bet Noorden en Noordwesten 
dezer Republiek, echter uitgesloten bet vee, 
komende van Britsch Bechuanaland, en die 
kaiferstammen, welke met deze Republiek een 
verbond van vriendschap en vrijen handel 
gesloten hebben. Aileen vee voor eigen gebruik 
wordt aan de burgers dezer Republiek verlof 
vedeend te handelen, voor hun eigen gebruik 
in de boederij, mits voorzien van een verlofbrief 
of certif1caat van hun veldkornet om bij terug
komst aan hun veldkornet verslag te goven 
van bet vee, door hen gehandeld. Indien kan 
bewezen worden, dat bedoelde persoon misbruik 
heeft gemaakt door tegen wet te handelen, 
vervalt hij onder de strafbepalingen in deze 
wet bepaald. 

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

c. Lees- en muziekboeken, landkaarten en gedrukte 
school behoeften. 

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

e. Producten van den Oranje Vrijstaat 2
) onder cer

tificaat van oorsprong van Landdrost of Resi
dent-Vrederechter ingevoerd. 

1
) Deze wet is vervangen door Wet No. 20, 1892, voorkomende in 

dit wetboek. Zie V.R.B., art. 33, dd. 7 Mei 1890, alsook V.R.B., art. 36, 
dd. 7 Mei 1890, beide voorkomende in dit wetboek. 

2
) Zie tractaat met den O.V.S. 1872, art. 3, pag. 470, Locaal Wetboek 

1849-1885. Zie ook het tractaat met Portugal, dd. 11 Dec~ 1875, art. 3. 

Alle van buiten in
gevoerde goederen 
zij n onderworpen 
aan een recht van 
5 pet., behoudens 
later genoemde uit
zonderingen. 
V rij stellingen. 
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Invoerreeht op ma
chinerien bedraagt 
11

/ 2 pet. 

Speeiaal reeht van 
25pet. 

Speeiaal recht Yan 
10 pet. 

1890] 10 

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

!I· Boom-, bloem- en groentezaden. 
h. Gebruikte meubelen en werktuigen van hand

werkslieden en personen, die zich in de Repu
bliek komen vestigen. 

2. Alle machinerien, zonder uitzondering, zullen 
onderworpen zjjn aan een invoerbelasting van t 1

/ 2 pet. 
der waarde. 

3. De volgende artikelen zij n hoven en be halve het 
algemeen invoerrecht ad. 5 pet. nog onderworpen aan eene 
speciale invoerbelasting, als omschreven achter elk artikel. 

De navolgende artikelen zjjn onderhevig aan 25 
percent :-Goud-, zil ver- en j uvvelierswaren. 

Het navolgende aan ~10 percent:-Vleesch in blikjes. 

Geweren en pistolen per loop . . . . . 
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren~ 

vervaardigd van papier, per duizend . . 
Aile gevulde pail on en voor achterlaadgeweren 

van carton, koper of ander metaal, per duizencl 
Kruit 
Dynamiet 
Lood . 
Hagel . . . . . 
Tabak (ruwe staat) . . 
Tabak (gemanufactureerd) 
Doter 
Kaas 
Chicorei . 
Koflie 
Thee 

. \ 

Mecl . . . . . ~ 
Haver, per bundel of per baal § 
Ha verzaad . . . . . . . P.. 
Gebak, Beschuit of Koek in blikjes of niet ~ 
1Vlielies en Kaiferkoorn . · . . . . ~ 

~ 
Varkensvleesch, Varkensvet (Lard), Ham, ~ 

Spek en Worst . ,.g 
Rijst ~ 
Suiker . . . . . ~ 
Ingelegde en gedroogde Vruchten en 

Groenten, Lekkers en Jams 
Zeep (geparfumeerd) . . 
Zeep (niet geparfumeerd) . 
Steenkolen . . . . I 

' I 

s. d. 
10 0 

5 0 

G 0 
0 6 
0 1 
0 6 
0 3 
'1 0 
2 6 

10 0 
10 0· 
15 0 
G 0 
5 0 

15 0 
10 0 
15 0 
50 0 
G 0 

100 0 
2 6 
G 0 

20 0 
10 0 
G 0 

15 0 
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Bier, per gallon . . . . . . . 3 0 
Alle gedistilleerde dranken boven 6° tot 50° in-

gesloten w~jn, per gallon 1) • • • ' • 10 0 
Do. do~ boven 50° of proef ( dit te onderzoeken 

met den alkoholmeter naar Richter en 
Tralles) per gallon 20 0 

Azijn, per gallon 1 0 
Sigaren, per honderd 15 0 
Kafferpikken, per stuk 1 0 
Ka1ferkralen, per pond 1 0 
Koperdraad per pond . 0 () 
Uniform of livereikleederen, broek, baatje, JUS 

per stuk 1 0 
Groot vee, van vrijstelling uitgesloten bjj punt 

a, art. 1 per stuk . £1 5 
Klein vee, dito dito 2 6 

4~. Invoer van geweren, pistolen, revolvers, ammu
nitje, dynamiet en andere ontplofbare stol'f'en kan alleen
lijk geschieden onder permit van den Staatssecretaris 
tegen betaling van 5s. zegel. 

Een zoodanig permit kan steeds zonder opgave van 
redenen geweigerd worden. < 

5. Niemand zal koopmans- of handelsgoederen door 
het land mogen -vervoeren, tenzij de vrachtbrief is af
gestempeld als vermeld in art. 45. bij gebreke waarvan 
hij zal gestraft worden volgen s wet. 

6. Een transportr~jder of een ander persoon~ goederen 
invoerende, zal niet mogen afladen, of doen atladen, dan 
na zijne vrachtbrieven getoond en schriftelijk toestem
ming van den belastinggaarder ontvangen te hebben 
en niemand zal dusdanige goederen in ontvangst mogen 
nemen, zonder dat zul ke toestemming aan hem ver
toond is. 

In gevallen ecnter, waarin handelaren of personen, 
die goederen invoeren, op een verren afstand van eenen 
belastinggaarder woonachtig zijn, zal deze belasting
gaarder, alvorens de goederen aankomen, dusdanig permit 
aan den ontvanger der goederen kunnen uitreiken. 
Personen echter, geen handelaars of transportr~jders 
zijnde, welke goederen in kleine hoeveelheden invoeren, 
bestemd voor eigen gebruik, zullen niet het verlof van 
den belastinggaarder behoeven af te wachten, alvorens 
die goederen te mogen afladen, nmar zullen verplicht 
zijn onmiddellijk daarvan aan den belastinggaarder 
kennis te geven. 

Geen transportrijder, noch een ander persoon zal hot 
recht hebben ingevoerde goederen af te laden na zons
ondergang of voor zonsopgang. 

1
) Zie V.R.B.J 7 Juni 1890, art. 316, voorkomende in dit wetboek. 

Invoor van vuur
wapenen en ontplof
bare stoffen aileen 
onder permit. 

V ervoer v. goederen 
aileen onder afge
stempelden vracht
brief. 

Geen aflading van 
goederen zonder 
schriftelijke toe
stemming. 

Uitzonderingen. 

Geen aflading tus
schen zonsopgang 
en zonsondergang. 
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band omplakt worden en wel op zulk eeno wijze dat 
het kistje niet zal geopend kunnen worden zonder dat 
de band beschadigd wordt. 

23. Eenig persoon, kistjes sigaren verkoopende, of in 
z~jn bezit hebbende, waarop de Gouvernementsband 
niet voorkomt, of sigaren zonder kistje invoerende, ver
valt onder eeno boete als hieraehter verrneld. Binnen 
veertien dagen na in working stelling dezer wet zullen 
(le banden voor sigaren, die in voorraad zijn en waarvoor 
l1et bona flde bewijs geleverd is, dat de invoerrechten 
daarop alreeds betaald zijn, gratis door den be]asting
gaarder worden uitgereikt. Mocht dit bewijs niet ge
]everd kunnen worden of niet volJoende zijn, dan zullen 
geclurende dien tijd nog de banden, tegen betaling der 
verschuldigde invoerrechten, uitgereikt worden. Na 
dien datun1 zullen alle sigaren zonder band en in 't 
bezit van eenig persoon gevonden wordende, hetzij in 
kistjes of los, onverschillig deze ingevoerd zijn v66r of 
na den datum van in werking treding dezer wet, onder 
de hierachter verrnelde strafbepalingen vallen. 

24. Voor sigaren in 't land gefabriceerd zul len band en 
door den belastinggaarder uitgereikt worden tegen be
taling van 2s. 6d. per 100 stuks. 

Deze band zal door den fabrikant met zijn fabrieks
Jnerk en datum verkoop voorzien worden. 

Het gebruiken dezer banden, anders dan voor eigen 
fabrikaat of voor ingevoerde sigaren, zal gestraft worden 
rnet eene boete als hierachter vermeld en gevangenisstraf. 

25. Goederen aan bederf' onderhevig en in bedorven 
staat aankomende, zijn vrij van de betaling van invoer
rechten, mits dadelijk op ontvangst den belastinggaarder 
daarvan kennis gegeven \Vordt en z~j in tegenwoordig
heid van den belastinggaarder vernietigd worden. 

26. Ieder ambtenaar belast met de invordering der 
invoerrechten zal het recht hebben om goederen, waarop 
de invoerrechten niet rladelijk betaald worden, terug te 
houden en op te bergen en den belastingsch uldige te 
belasten 1net de kosten Yan berging en bcwaring dier 
goecleren. 

27. Op die plaaisen waar een Gouvernements entl'ept)t 
gevestigd is, zal niet meer dan 11

/ 2 penny per /100 lbs. 
per dag gerekend worden, en op andere plaatsen voor 
elke 1000 lbs. gewic.ht ten hoogste vijf shillings per 
dag, onverminderd bet werkloon aan de ailading, op
]ading en berging verbonden. 

Voor de berekening dezcr laatste kosten van barging 
en bewaring zal tot grondslag genomen worden hot 
bedrag daarvoor uitgegeven. 

28. De ambtenaar belast met de invordoring der 
invoorrechten zal a11e zorg aanwenden voor de goede 
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bewaring van zoodanige goederen; maar de betrokken voor schade wegens 
personen zullen geen verhaal hebben tegen eenig slechte berging. 
ambtenaar of het Gouvernement voor eene schade 
daaruit voortvloeiende. 

~9. lndien binnen het tijdsverloop van twee maanden 
de verschuldigde invoerrechten met de kosten van 
bewaringsloon, enz., niet ten kantore van den ambtenaar 
belast rnet de invordering der in voerrechten of bij den 
Landdrost van het dis~rict waar de belanghebbende 
woonachtig is, zijn betaald, en de ambtenaar die de 
goederen in bewaring heeft daarvan kennis heeft ont~ 
vangen, zullen tot dekking van de rechten en alle 
onkosten de goederen publiek worden vet'kocht voor 
rekening en risico van dien bet moge aangaan, en al 
het meerdere zal worden gesteld in bewaring van den 
Thesaurier-Gencraal tot tijd en wijle de belanghebbende 
het opvordert. Van zoodanige geldsommen zal geen 
interest vergoed worden. 

Verkoop van op
geborgen goederen 
indien 't invoer
recht niet binnen 
twee maanden is 
voldaan. 

30. De Regeering zal het recht hebben om zelf Oprichting van en
daarvoor pakhuizen of entrepots op te richten of daar- trepots. 
omtrent met private personen overecnkomstcn aan te 
gaan en om nadere tarieven vast te stellen voor de 
kosten van berging der verschillende goecleren in zulke 
pakhuizen. 

31. Ten gerieve van handelaars en winkeliers, die Bepalingenomtrent 
niet bij machte zijn de invoerrechten op de door hen de werking der en
ingevoerde goederen dadelijk bij aankomst te betalen, trepots. 
zal de Regeering hun toestaan om op hunne eigen-
dommen en op hunne kosten, of daar waar de Regeering 
zulks goedvindt, degelijke en behoorlij ke bergplaatsen 
of entrepots op te richten, waarin zoodanige goederen 
op risico der handelaars of winkeliers kunnen geborgen 
worden tot tijd en wijle zij zoodanige goederen, of ge-
deelten daarvan, wenschen in geb1 uik te nernen, te 
verkoopen of te verzenden, zullende zij alsdan onmid-
dellijk de invoerrechten op die goederen of gedeelten 
daarvan, als voorzegd betalen. 

De gemelde bergplaatsen zullen voorzien zijn van 
twee sloten, met verschillende sleutels, een waarvan 
zal berusten bij den daartoe aangewezen am btenaar van 
regeeringswege, de andere .bij den handelaar ofwinkelier. 
Voor de behoorlijke betaling der invoerrechten . zal 
securiteit moeten gesteld worden ten genoege der Re
geering. lndien de goederen, zoo geborgen, niet binnen 
zes maanden na opberging zijn gelost uit deze pak
huizen, mocten de invoerrechten op rl.ie goederen, ver
schuldigd aan bet Gouvernement, volgens wet worden 
betaald. Geene kisten, pakken of vaten, enz. in privaat 
of Gouvernements entrepot opgeslagen, znllen zonder 
toestemming van den belastinggaarder geopend mogen 
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worden voor het uitnemen van een gedeelte van den 
inboud. 

32. De securiteit voor de beboorlijke betaling der 
invoerrecbten zal bestaan uit den borgsteller met twee 
andere borgen, elk voor de som van £500, en zullen de 
borgen voldoende vast eigendom moeten bezitten. 

33. De invoerrecbten, verschuldigd op ingevoerde 
goederen, zullen een eerste vordering zijn op aile 
goederen en eigcndommen van den belastingscbuldige 
en bet Gouvernement zal eerste preferentie hebben op 
alle goederen en eigendommen van den belastingscbul
dige, waarop de invoerrechten betaalbaar zijn. 

34. De houder van een p1 ivaat entre pot zal gerech
tigcl zijn eenrnaal per week bet entrepot vrij van 
onkosten door den belastinggaarder te doen openen; 

Ycor meerdere malen zal de belastinggaarder zich 
kunnen doen betalen, ecbter geen 2s. 6d. voor elke 
opensluiting te bovengaancle. Opensluitingen van private 
en Gouvernements entrepots zullen ge~cbieden des 
zomers van 7 uur v.m. tot 12 uur, en van 2 uur n.m. 
tot 5 uur n.m., des winters van 8 uur v.m. tot 1 uur, 
en van 2 uur n.m. tot 4 uur n.m., uitgezonderd op 
Zon-, ChristeliJke en Gouvernementsfeestdagen. 

Regulatien Yoor de AmbtenarenJ 
BELAST MET DE UITVOERING VAN DEZE WET. 

ARTIKEL 33. De Regeering stelt aan een Inspecteur
Generaal, \Velke belast is met het algemeen toezicht op 
de geregelde invordering der invoerrechten. Hij ont
vangt alle instructien van den Uitvoerenden Raad, door 
de heeren A ucliteur- en Thesaurier-Generaal. en doet 
verantwoording zijner administratie overeenkomstig de 
Generale Instructien. 

36. De Inspecteur-Generaal zal verplicht zijn jaar
lijks vb6r den 1sten Februari bij den rrhesaurier
Generaal in te leveren eene begrooting der vermoede
lijke inkomsten en uitgaven van z~jn departement voor 
bet loopend dienstjaar-te zamen met zulke voorstellen 
van veranderingen of verbeteringen als hij zal wen
schelijk achten dat voor den Hoogedelacbtbaren Volks
raad zullen worden gelegd. 

37. De Inspecteur-Generaal ll8eft ten allen t~jde 
toegang tot de kantoren en gebouwen beboorende tot 
zijn departement. En de ambtenaren van zijn de ... 
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partement zullen verplieht zijn hunne boeken en 
andere documenten ter inzage voor te leggen of toe 
te zenden, indien zulks door den Inspecteur-Generaal 
zou worden geeischt. 

38. De Inspecteur-Generaal zal, zoo rlikw\jls zulks 
vereischt wordt, de verschillende kantoren en gebouwen 
tot zijn departement behoorende bezoek<:m, ten einde 
zich te vergewissen van de behoorlijke administratie 
daarvan. 

39. De Regeering stelt aan belastinggaarders in 
elke wijk; zij staan onder instructien en orders van 
den Inspecteur-Generaal en doen maandelijks verant
woorrling hunner administratie overeenkomstig de 
regelen vastgesteld bij de Generale Instruction. 

40. De Regeering zal op de daarvoor door haar 
geschikt geachte punten belastinggaarders plaatsen 
voor deze invoerrechten, en de instructies vaststellen 
voor den ambtenaar met deze invordering belast. 

41. Jndien een belastinggaarder of een zijner klerken 
eenige fooi of belooning aanneemt (uitgenomen waartoe 
hij volgens wet gerechtigd is), waardoor de schatkist 
kan benadeeld worden, zal hij op overtuigend bewijs 
naar gelang van overtreding beboet en uit zijne be
trekking ontslagen worden. 

De persoon eene dusdanige fooi of belooning aan
biedende of gevende met bovenvermeld doel, zal gestraft 
worden n1et eene boete, uls hierachter vermeld. 

42. Ieder ambtenaar belast met de invordering van 
de invoerrechten zal maandelijks door handen van den 
Landdrost, Civielen Comrnissaris en Mijncommissaris aan 
den Inspecteur-Generaal en Thesaurier-Generaal staten 
inzenden van alle gelden door hem ingevorderd en 
ontvangen, en daarbij voegen alle zoodanige bew~js
stukkcn als ter informatie, opheldering of staving zullen 
noodig zij n. 

43. De Inspecteur-Generaal zal alle drie maanden 
statistieke staten opmaken en aan den Auditeur inzenden 
van de hoeveelheid en den aard der ingevoerde goederen 
welke staten zoo noodig in de Staatscourant kunnen 
gepubliceerd worden. 

44. Ieder ambtenaar met de invordering der invoer
rechten belast, zal gehouden zijn om de navolgende 
boeken in behoorlijke orde te houden :-

1. Van alle personen, die in zijn wijk eenige han
delsbezigheid of nering drijven. 

2. Van alle personen, handetaren, transportrijders, 
die goederen binnen dezen Staat zoowel voor 
eigen gebruik als voor handel invoeren of 
doorvoeren met vermelding van het aantal 

2 

Inspectie van kan~ 
toren. 

Belastinggaarders 
doen maandelijks 
verantwoording. 

Instructie vo.or 
belasttinggaarders. 

Straf voor 't aan~ 
nemen van fooien 
en belooningen. 

Boete voor 't aan~ 
bieden of geven 
daarvan. 

Wijze v. inzending 
v. staten en bewijs~ 
stukken voor gel den 
door belastinggaar
ders ontvangen. 

Driemaandelijksche 
staten van den Insp.~ 
Generaal. 

Boekhouding der 
awbtenaren. 
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wagens be]aden met koopmansgoederen, van
waar deze komen en waarheen ze worden 
gezonden, het nommer van de vrachtbrieven, 
de namen van den afzender· en van den ont
vanger, het. gewicht en den aard der opgeladen 
goederen, enz. 

3. Een register van de vrachtbrieven, rekeningen 
ofkwitantienaanhem vertoond en daarvan een 
uittreksel nemen. 

4. Een boek van alle rechten en onkosten door 
hem ingevorderd en ontvangen, en alle gelden 
's wekelijks verantwoorden bij den Landdrost, 
Civielen Comn1issaris en Mijneommissaris van 
zijn district op plaatsen waar geen bank is 
(alwaar hij in dat geval dagelijks zal moeteu 
storten), of in zoodanige plaats of kantoor 
als door den Thesaurier-Generaal zal aange
wezen worden, terwijl de belastinggaarders 
in de buitenwijken echter maandelijks v66r 
of op den 25sten van iedere maand de door 
hen ontvangen gelden op de aangeduide wijze 
zullen storten. 

5. Een register van alle uitgereikte banden voor 
sigarenkisten, met opgave van datum, naam 
aan wien uitgegeven, bet aantal, soort en 
datum van afstempeling, we]ke banden de 
belastinggaarders op de dorpen op aanvraag 
zullen uitreiken aan de belastinggaarders in 
de verschillende wijken van het district of 
goudveld waar hij woonachtig is. 

4t>. De ambtenaar, belast met de invordering der 
invoerrechten of het toezicht daarop za] alle vracht
brieven afstempelen en een kopie of uittreksel daarvan 
nemen en dadelijk overzenden naar den Landdrost van 
het district, waar de ontvanger der ingevoerde goederen 
woonachtig is of waar de goederen moeten afgeladen 
worden. De belastinggaarder op de grenzen zal werk
zaam zijn van 's zonsopgang tot een uur na zonsonder
gang. H1j zal voor zich 2 uren beschikbaar hebben 
van 8-9 en van 12-1. De overige tijd zal ten dienste 
van het publiek zijn. 

46. Van de aankomst van licht ontbrandbare of ont
plofb:1re stoffen, als gespecificeerd in Gouvernements
Kennisgeving No .. 307, Staatscourant dd. 2 October 1889 
(Hegulatien voor de berging daarvan) zal de belasting
gaarder dadelijk aan den Landdrost ofMijncommissaris 
van z~in district of delverij kennis geven. 

47. Ieder belastinggaarder ofander ambtenaar belast 
met bet toezicht op de geregelde invordering der in-
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voerrechten, wordt gelast om van eenig persoon, dien hij 
binnen zijnen wijk vindt met koopmansgoederen inge
voerd en bestemd voor personen binnen zijn \Vijk of 
dezen Staat woonachtig, te vragen overlegging ofvertoon 
zijner vrachtbrieven, of van quitanties of eenig ander 
bewijsstuk voor de waardel biJ weigering of indien 
bevindende dat deze niet door den daartoe door de 
Regeering aangestelden ambtenaar zijn . afgestempeld, 
zal hij verplicht zijn zoodanigen transportrijder ofprivaat 
persoon dadelijk te brengen voor den Landdrost van 
dat district en aangifte doen dezer overtreding, tenzij 
hij een bewijs kan overleggen zooals genoernd in art.11. 
Bij overtuiging zal bij gerechtigd zijn tot belooning 
volgens deze wet. 

48. De ambtenaar der Regeering met de invordering Zij hebben 't recht 
dezer be las tin o· be last is gerechti O'd om de O'Oederen ingevoerde goede-

d · kr, · 0' ' d r • 
0 

0 . f~ t ±'· ren, waarvan geen 
oo~. w1en oo In0 evoer , en V\aai van 0 een ac uur o factuur ofbewijs der 

beWIJS van waarde kan worden overlegd, of waar de waarde kan worden 
prijzen der goederen beneden de marktwaarde op de overgeleverd, te 

Plaats van afzendin a ziJ' n berekend te taxeeren en te taxeeren of te do en 
n . ' . taxeeren. 

belasten volgens wet, of OIJ kosten van den b~lastlng-
scbuldige of invoerder, door deskundigen te doen 
taxeeren, en die terug te houden totdat de invoerrechten 
betaald zijn, of securiteit voor de betaling gegeven is. 

49. Hij zal deze goederen plaatsen in bet Gouverne- Zij moeten zulke 
ments entrepot of andere plaats en doen bewaren tot goederen doen be-
de invoerrechten met onkosten betaald zijn. waren. 

50. De belastinggaarders zullen het recbt bebben om Hebben 't recht 
alle goederen, in de Repu bliek ingevoerd worden de, te goederen te door
doorzoeken mn zich va11 de waarheid der aangifte te zoeken. 
overtuigen, Zij kunnen daartoe te eeniger tijd deze 
goederen van wagens doen afladen. 

50a. Deze belastinggaarders zullen onder hunne Kunnen plaatsver
verantwoording plaatsvervangers kunnen aanstellen, die vangersaanstellen. 

dezelfde macht hebben als aan de belastinggaarders bij 
deze wet toegestaan. Deze gedrukte aanstelling te ge-
~chieden onder naamteekening en zege1 en verantwoor-
ding van den belastingg'l.arder, volgens vorm als bier-
onder vermeld onder schedule A. 

51. Zij zullen bet reeht hebben om aile bergplaatsen Hebben 't reeht 
van koopmans- of andere goederen binnen te gaan en bergplaatsen binnen 
de Q:oederen te onderzoeken, en bevindende dat goede- te treden en te .._, '-' doorzoeken. 
ren aanwezig zijn, waarop de invoerrechten niet zijn 
betaald, die goederen onmiddel1ijk in bewaring te nemen 
en volgens wet de noodige stappen nemen. De eigenaar 
van deze bergplaats za] verantwoordelijk zijn voor de 
daarin geborgene goederen en zal zonder verzuim den 
belastinggaarder aile inlichting betreffende deze goede
ren moeten geven. 

52. Ieder ambtenaar, belast rnet de invordering der Zijn tevens Vrede· 
rechters. 
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invoerrechten zal, in en voor de uitoefening van zijn 
ambt, tegelijkertijd zijn Vrederechter. 

Strafbepalingen op 53. Overtredingen van de bepalingen dezer Wet 
overtredirig dezer zu ]en gestraft worden als volgt met: 
wet. 

Aandeel van den 
aanbrenger in de 
boete. 

J urisdictie der land
drosten etc. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Voor bet ontduiken der betaling der invoer
rechten, verbeurd verklaring der goederen en 
eene b0ete gelijkstaande met vijfmaal het 
bedrag der daarop verschuldigde invoer
rechten. 
Voor afladen zonder permit door transport
rijders, eene boete van £3 tot £50. 

Voor ontvangen van goederen zonder per-
mit eene boete van £5 tot £500. 
Voor het doen van valsche of misleidende 
opgaven of verklaringen, eene boete van £5 
tot £500. 
Voor het in bezit hebben of verkoopen van 
sigaren in of uit kistjes zonder voorgeschreven 
Gouvernementsband, verbeurdverklaring der 
sigaren en eene boete van £5 tot £50, naar 
gelang van omstandigheden. 
Voor het verhinderen of belemmeren van een 
belastinggaarder of ander am btenaar be last 
met de invordering van invoerrechten in de 
uitoefening zijner plichten of voor het wei
geren om hem toegang te verleenen tot 
eenige bergplaats van koopmansgoederen 
wanneer zulks door hem op wettige wijze 
geeischt wordt, eene boete van £5 tot £100 
of gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid, geen zes maanden te bovengaande. 
Overtredingen van art. 41 dezer wet met 
eene boete van ten minste £25 fn ten hoogste 
£100, en bij wanbetaling gevangenisstraf met 
of zonder harden arbeid van ten minste een 
maand en zes maanden niet te bovengaande. 
Overtredingen van de bepalingen dezer wet, 
waarvoor geen spedale strafTen zijn vastge-
steld, zullen gestraft worden met eene boete 
van ten minste £3 en ten hoogste £50 en 
bij wanbetaling gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid van ten hoogste een maand, 

54'. De Regeering zal een deel, doch niet meer dan 
de helft, van de opgelegde en betaalde boeten kunnen 
toekennen aan den aanbrenger. 

55. De Landdrosten, Speciale en Assistent-Land
drosten en Mijncommissarissen zullen speciale jurisdictie 
hebben over alle overtredingen dezer wet. 
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56. Niets in deze bepalingen van boete zal den 
overtreder vrijwaren voor eene crimineele vervolging, 
wegens het door hem in deze gepleegd bedrog of ver-
zuim, nalatigheid of onwilligheid. · 

57. Deze wet zal geen invloed uitoefenen op con
tracten of verdragen met buitenlandsche mogendheden 
gesloten of nog te sluiten. 

58 De Staatspresident, met advies en consent van 
den Uitvoerenden Raad, zal de macht hebben bepalin
gen en regulaties te maken tot het regelen van zaken 
in deze wet genoemd of daarmede in verband staande 
of tot de behoorlijke uitvoering van de voorzieningen 
dezer wet, mits dergelijke bepalingen of regula ties~ niet 
in strijd zijn met deze of andere wetten. 

59. Alle wetsbepalingen met deze in stl ijd worden 
bij deze herroepen. 

60. De artikelen van deze wet door den Edelachtb. 
Volksraad in deze zitting gewijzigd, zullen, wat betreft 
de daarin bepaalde verhoogingen of verlagingen van 
invoerrechten op zekere artikelen, in werking treden 
op den 15den dag van Juli 1890, terwijl de andere door 
den Edelachtb. Volksraad gewijzigde en toegevoegde 
artikelen kracht van wet zullen hebben dadelij k na 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

SCHEDULE A. 

De ondergeteekende 
belastinggaarder voor 
verklaart bij deze in termen van art. GOa der wet op 
invoerrechten aan te stellen 
om zijn plaatsvervanger te zijn en alles te doen wat 
belastinggaarders volgens wet kunnen verrichten. 

Verklaard en geteekend te op heden 
den onder rnijne naamteekening en zegel. 

Als Getuigen : 
1. 
2. (Zegel en naamteekening). 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1() Junl 18fl0. 

S. J.· P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staat"secretaris. 

1
) Deze wet. werd voor de eerste maal gepu bli ceerd in . de Staats

cottrant van 25 Juni 1890. 

Geen vrij waring van 
crimineele vervol
ging na betaling der 
boete. 

Tractaten met 
buitenlandsche mo
gendheden. 

Staatspresident met 
Uitv. Raad gerech
tigd tot 't optrekken 
van nadere regu
laties. 

Herroepings
clausule. 

Inwerkingtreding. 

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



Wetgevende macht 
berust bij den lsten 
en 2den Volksraad. 

Eerste Volksraad 
hoogste gezag in 
den Staat. 

De oude 'Volksraad' 
zal zijn de Eerste 
Volksraad. 

Kracht van het 
woord "Volksraad" 
jn vroegere wetten 
en besluiten. 

Gewone vergaderin
gen van den Eersten 
en Tweeden Volks
raad. 

Buitengewone ver
gaderingen. 

Aantalleden. 

1890] 22 

WET No. 4, 1890, l) 

TOT INSTELLING EENER VOLKSVERTEGENWOORDIGING 
BESTAANDE UIT TWEE VOLKSRADEN. 

Goedgeketwd en vastgesteld bij besluit van den E. A. Volksraad 
art. 460, dd. 23 Jttni 1890. 

ARTIKEL 1. De Wetgevende Macht zal berusten bij 
eene Volksvertegenwoordiging, die zal bestaan uit eou 
Eersten V olksraad en een Tweeden Volksraad. 

2. De Eerste Volksraad zal zijn het hoogste gezag 
in den Staat, evenals voor het inwerkingtreden dezer 
wet de V olksraad. 

De Eerste Volksraad zal zijn het lichaam tot aan 
de inwerkingtreding dezer wet genoemd de Volksraad. 
Van af het tijdstip dier inwerkingtreding zal de naam 
van dat lichaam veranderd worden van Volksraad in 
Eerste Volksraad, De personen, als leden dat lichaam 
vormend~ zullen echter dezelfden blijven; aileen zuilen 
zij van af genoemd tijdstip in plaats van leden van den 
Volksraad genoemd worden leden van den Eersten 
Volksraad. 

Aile wetten en besluiten, betrekking hebbencle op 
den Volksraad en de leden daarv:;tn zullen van kracht 
blijven en van toepassing zijn op den Eersten Volks
raad en de leden daarvan, uitgezonderd in zooverre als 
daarin door deze en latere wetten verandering wordt 
of zal worden gebraeht. 

3. De Eerste en de Tweede Volksraad vergadcren 
minstens eenmaal 's jaars. 

1-Iunne gewone vergaderingen worden in eene ver
eenigde zitting geopend op den eersten Maandag in de 
maand Mei, onder voorzitterschap van den voorzitter 
van den Eersten V olksraad. 

Buitengewone vergaderingen kunnen door den 
Staatspresident worden bijeengeroepen zoo dikwjjls hij 
die in 's lands belang noodig oordeelt. 

4. Het getal van de leden van den Tweeden Volks
raad zal hetzelfde zijn als van den Eersten Volksraad. 

Dit getal zal voor beide Volksraden nader door den 
Eersten Volksraad worden bepaald. 

1
) Zie V.R.B., (1<1, 19 Jnni 1890, art. 434 en 43G, V.RB., <ld. 2 Aug. 

1890, art. l1G8, VRB. ltd. 11 Aug. 1890, art. 1235, ID.V.R.B. d<l. D Juni· 
1891, art. 342, E. V.R.B. del 2D Aug. 18D2, art. 1317, alle voorkomende 
in dit wetboek, " 
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5. Elk lid van een der beide Volksraden legt bij Eed der Ieden. 
het aanvaarden van zijne waardigheid in handen van 
den Voorzitter den volgenden eed af: 1) 

« Als verkozen tot lid van den Eersten (resp. 
Tweeden) Volksraad van de Volksvertegen
woordlging dezer Republiek, verklaar, beloof 
en zweer ik plechtig, dat ik aan niemand 
eenige gift gedaan of beloofd heb orn tot die 
waardigheid te geraken, dat ik in die waar
digheid getrouw zal zijn aan het volk en zijne 
onafhankelijkheid, mij zal gedragen overeen
komstig de Groncl wet en de andere wetten 
dezer Republiek, naar mijn beste kennis en 
geweten en steeds te beoogen de bevordering 
van het geluk en welzijn der ingezetenen in 
bet algemeen. )) 

6. De wijze van verkiezing van de leden van den Wijze van verkie
Tweeden Volksraad, zal dezelfde zijn als die van de zing der Ieden van 
leden van den Eersten Volksraad. Tweeden Volksraad. 

7. De leden van den Tweeden Volksraad zullen Toelagen aan en 
dezelfde toelagen genieten als de leden van den Eersten verplichtingen van 
Volksraad, en dezelfde verplichtingen hebben, wat be- Ieden Tweeden .__, Volksraad. 
treft de bekendmaking hunner wetten en besluiten aan 
hunne kiezers. 

8. De leden van den Tweed en V olksraad worden Zittingstijd en af-
gekozen voor den tiJ. cl van vier ]. aren. treding der leden 

d V ] van den Tweeden In de eerste gewone zitting van den Twee en o ks- Volksraad 
raad zal door het lot worden bepaald welke leden zullen 
behooren tot die helft, die reeds na verloop van de 
eerste twee jaren zal moeten aftreden. 

9. De leden van den Eersten Volksraad worden Actief kiesrecht 
gekozen door die stemgerechtigde burgers welke het voor leden van den 
1 ' f' ' ' d · k · Eersten Volksraad. )Urgerrecht verkregen hebben o voor e 1nwer Ing-
treding dezer wet of daarna door geboorte, en den 
ouderdom van zestien jaren bereikt hebben. 

Het kiesrecht voor den Eersten Volksraacl kan 
bovendien ook verkregen worden door hen, die ge
durende 10 jaar verkiesbaar zijn geweest voor den 
Tweeden Volksraad, bij besluit van den Eersten Volks
raad en volgens regelen later bij de wet vast te stellen. 

10. De leden van den Tweeden Volksraad worden Actiefkiesrecht 
gekozen door aile stemgerechtigde burgers, die den voor leden van den 

'--' Tweeden V olksraad. ouderdom van zestien jaren bereikt hebben. 
11. Niemand mao· zich voor beide Volksraden of Verkiesbaarstelling 

in meer districten of kiesafdeelingen tegelijk verkies- alleenvooreenzetel, 
baar stellen. 

1
) Zie V.R.B., dd. 19 Juni 1890, art; 434 en 438, 
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12. De leden van een Vo1ksraad mogen elkander 
niet bestaan in de betrekking van vader of zoon of 
stiefzoon. 

13. Geen krjjgsofficier of ambtenaar, die als zoo
danig een vast jaarlijksch of maandelijksch salaris ge
niet, mag zich verkiesbaar stellen tot lid voor een der 
beide V olksraden. 

14. Geen gekleurden of bastaarden, noch per.sonen 
van een openlijk slecht gedrag of die een onteerend 
vonnis ten hunnen laste gehad hebben, noch ook niet
gerehabiliteerde bankroetiers of insolventen, van waar 
ook, zullen verkiesbaar zijn tot lid van een der beide 
V olksraden. 

15. Om te kunnen zitting nemen als lid van den 
Eersten Volksraad moet hij, die daartoe wettig gekozen 
is, dertig jaren oud en lid eener Protesta,ntsche kerk 
zijn, in de Republiek wonen, daar vast eigendom hob
ben en het burgerrecht verkregen hebben of v66r de 
inwerkingtreding dozer wet of daarna door geboorte, 
of het kiesrecht voor den Eersten Volksraad verkregen 
hebben volgens alinea ~ van art. 9. 

16. Om te kunnen zitting nt=;men als lid van den 
Tweeden Volksraad rnoet hij, die daartoe wettig gekozen 
is, dertig jaren oud, gedurende de twee onmiddellijk 
voorafgaande jaren stemgerechtigd burger, lidmaat eener 
Protestantsche kerk zijn, in de Republiek wonen en 
daar vast eigendom hebben. 

17. Elke Volksraad kiest zijn eigen voorzitter uit 
zij n midden. 

18. Elke Volksraad benoemt buiten zijn midden 
zijn eigen secretaris op voordracht van den Uitvoeren
clen Raad. 

19. Elko Volksraacl zal te beoordeelen hebben of 
verkiezingen en de flualifLcaties van zijn eigen leden, 
volgens wet zijn. 

20. Elke Volksraad zal zijn eigen reglement van 
orde vaststellen, waarin de gang der werkzaamheden 
zal worden geregeld en de macht van den Voorzitter 
zal worden bepaald. 

21. De Staatspresident en de leden van den Uit
voerenden Raad zullen in beide Volksraden zitting 
hebben, met recht van deelneming aan de discussies, 
doch geene stem. 

22. Het quorum zoowel van den Eersten als van 
den Tweeden Volksraacl zal hostaan uit twaalf ]eden. 

Als in don Tweeden Volksraad geon <l_nornm aan
wezig is, zal zUn secrctaris daarvan onmiddellijk bericht 
doen aan den Eersten Volksraad. 

1
) Zie E.V.R.B. fld: 2D· Augustus !892, art- 1317. 
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23. De zittingen van beide Volksraden zullen ge- Zittingcn in 't open
houden worden in het openbaar, tenzij de meerderheid in baar. 
speciale gevallen besluit de openbaarheid op te heffen. 

24. Elke Volksraad zal notulen van zijne hande- Notu'en. 
lingen houden. H\j zal die geregeld doen publiceeren 
in de Staalscourant, uitgezonderd de notulen van de 
geheime zittingen, die alleen r5eheel of gedeeltelijk ge
publiceerd mogen worden met toestcmming van den 
Eersten Volksraad. 

25. Elke Volksraad heeft bet recbt ZIJn eigen leden Disciplinaire maat-
te straiTen voor wanordelijk gedrag. · regelen. 

Elke Volksraad heeft daarenboven bet recht een 
lid uit te stooten met twee derden der uitgebrachte 
stem men. 

26. Aan het volk zal dr1.e maanden tijds gelaten Publicatie van ont
zijn om over een voorgestelde wet z\jn oordeel aan de werp-wetten. 
Volksraden desverkiezende te lcunnen inleveren, behal ve 
die wetten, die geen uitstel kunnen lijden. 

27. De Tweede Volksraad zal de Inacht hebben de Taakvanden 
volgende onderwerpen zoo noodig bij wijze van wet of 1'weedel: Volksraad. 

besluit verder te regelen :-

1. Het rnijnwezen. 
2. Het maken en onderhouden van wagen- en 

postwegen. 
3. Het postwezen. 
4. Het telegraaf- en telefoonwezen. 
5. Het beschermen van uitvindingen, monsters 

en fabrieksmerken. 
6. Het beschermen van bet recbt van den auteur. 
7. De exploitatie en het onderhoud der hout

bosscben en der zoutpannen. 
8. Het bestrijden van besmettelijke zickten. 
9. Den toestand, de rechten en verplichtingen van 

1naatschappijen. 
10. Insolventie. 
11. De civiele procedure. 
12. De crimineele procedure. 
13. Zulke andere onderwerpen als de Eerste Volks

raad nadcr bij besluit of wet zal bepalen, of 
de Eerste Volksraad speciaal naar den 
T'vveeden Volksraad zal verwijzen 1

). 

28. Alle wetten of besluiten door den Tweeden Mededceling van 
Volksraad aan,srenomen, worden door hem zoo S_[)Qedia besluiten van den 

'· u · Twecdcn Volksraad. 
Inogelijk, namelijk uiterlijk hinnen aeht en veertig uren, 
meclegedeeld, zoowel aan den Eersten Volksraacl, als 
aan den Staatspresident. 

------------. -----
1

) Zie E.V.R.B. dd. 9 Juni 1891, art. 392. 
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29. De Staatspresident heeft het recht, wanneer hij 
van den Tweeden Volksraad kennis heeft gekregen van 
de aanneming van een wet of e'en besluit, om binnen 
veertien dagen na ontvangst dier kennisgeving die wet 
of dat besluit aan den Eersten Volksraad ter behande-
ling voor te leggen. · 

De Staatspresident is in ieder geval verplicht om 
van de ontvangst van zulk eene kennisgeving mede
deeling te doen aan den Eersten Volksraad binnen ge
zegden termijn. 

30. Indien de Staatspresident binnen de veertien 
dagen, bedoeld in art. 20, de medegerleelde wet of het 
medegedeelde besluit niet aan den Eersten Volksraad 
ter behandeling heeft voorgelegd, en de Eerste V olks
raad bet evenmin noodig geacht heeft binnen die veer
tien dagen, bedoelde wet of bedoeld besluit uit eigen 
beweging in behandeling te nemen, zal de Staatspresi
dent, tenzij hij, met advies en consent van den Uit
voerenden Raad, het in bet belang van den Staat on
wenschelijk acht, verplicht zijn die wet of dat besluit 
in de eerstvolgende Staatscourant te doen pnbliceeren, 
tenzij binnen bovenbedoelde veertien dagen de Eerste 
Volksraad mocht verdaagd zijn, in welk geval depubli
catie in de Staaiscourant eerst na verloop van acht 
dagen na den aanvang der eerstvolgende zitting van 
den Eersten Volksraad zal plaats vinden. 

31. Geen wet of besluit, door den Tweeden Volks
raad aangenomen, zal van kracht zijn, tenzij door den 
Staatspresident gepubliccerd in de Staatscourant. 

32. De wettelijke kracht van een wet of een be
sluit, door den Staatspresident in de Staatscourant ge
pu bliceerd, mag niet worden bet wist, behouden~ bet 
recht van het volk om wemories daaromtrent te maken. 

B3. Deze wet treedt in werking twee maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 1) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 23 J uni 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYD~, 
Staatssecretaris. 

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

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

pourant van 25 Juni 1890. 
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WET No. 5, 1890, ·> 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO.7, 1882. 

Goedgelceu1·d en vastgesteld bij besluit van den E. A. Vollcsraa(t, 
art. 461, dd. 23 htni 1890. 

NADEl\lAAL het voor bet tot stand komen eener wet 
..l op eene Volksvertegenwoordiging, bestaande uit 
twee Volksraden. wenschelijk is wijziging te brengen 
in wet No. 7, 1882, genaamd de wet, regelende bet 
algmneen kiesrecbt der burgers van de Zuid-Atri
kaanscbe Repu bliek, zoo worrlt bierbij vastgesteld 
en bepaald als volgt: 

ARTIKEL 1. Het eerste artikel van Wet No.7, 1882, 
wordt bierbij gewijzigd als volgt: 

Om bet kiesrecbt in de Republiek te bezitten moet Alleen burgers heb· 
men burger zijn. Daaromtrent gelden de volgende be- ben kiesrecht. 
palingen: 

a. Om burger te wezen rnoet men binnen ile Burger is men door 
Republiek geboren z'jn of genaturaliseerd geboorte of natura
worden. Om kiezer te zijn. rnoet men den lisatie. 

ouderdom van 16 jaren bereikt bebben. 

b. Personen, niet in de Republiek geboren, n1aar Brieven van natura
van elders ingekomen, kunnen bet burger- lisatie. 
rer.bt verkrijgen en dus burgers worden. 
wan neer zij de bieronder vermelde brieven 
van naturalisatie verkregen bebben en den 
gevorderden eed beb ben afgelegd. 

c. Zulke personen zullen in banden vaL den Eed. 
daartoe aangewezen ambtenaar den volgenden 
eed afleggen : 

«lk tot heden 
ge boren verlangend burger dcr 
Zuid-Afrikaanscbe Republiek te worden en 
voldaan hebbende aan aile voorscbriften der 
wet betrekkelijk de naturalisatie, verzaak, 

1
) Zie bladz. 1135, L. W., 1849-1885. Dcze wet is vcrvangcn door 

wet No. 13, 1891, voorkomende in clit wetboek, wclkc laatstc wcder 
gewijzigd is door wet No. 14, 1893, cveneens voorkomendc in dit 
wctboek. Zic verder V.R.B., del. 1!) Juni 1800, art. 438, en E.V.R.B.1 
dd. 21 Mci 1891, art. 96, beide voorkomende in dit wetboE;Jk. . 
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zie af en doe afstand van alle gehoorzaamheid, 
getrouwheid en onderworpenheid aan alle 
vreemde Vorsten, Hoofden, Staten en Souve
reiniteiten, en in 't bijzonder den Vorst, het 
Hoofd, den Staat of do Souvereiniteiten 
waarvan ik tot nu toe een onderdaan en 
burger ben, en zweer als vnderclaan den 
eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan 
de Regeering en hare wetten en het volk 
der Zuid-Afrikaansche Republiek.)) 

d. Vreemdelingen van elders ingekomen, kunnen 
toegelaten worden tot de naturalisatie, mits 
zij van den Landdrost van hun district of 
van den veldkornet hunner wijk het bewijs 
overleggen, dat z~j zich minstens twee jaren 
bier te lande metterwoon gevestigd hebben 
en gedurende dien tijd zich getrouw en ge
hoorzaam aan de wetten des lands gedragen. 
hebben en zich ook minstens twee jaren lang 
hebben laten inschrijvcn op de veldkornet
schapslijsten. 

Het verzoek om naturalisatie wordt door 
den veldkornet, door middel. van den Land
drost, met de noodige bew~jsstukken aan de 
Regeering opgezonden en door deze aan den 
Staatsprocureur gerefereerd, die de stukken, 
na ze in orde bevonden te hebben, terug
zendt aan den Uitvoerenden Raad, die dan 
de brieven van naturalisatie uitreikt en den 
bedoelden persoon den eed afneemt of door 
een daartoe aangewezen persoon doet afnemen. 

De kosten dezor naturalisatie zijn £5. 

e. Personen, onder bijzondere omstandigheden door 
de ltegeering tot de naturalisatie uitgenoodigd, 
behoeven geen twee jaren in het land ge
woond to hebben of bij den veldcornot in
geschroven te zijn geweest om tot de natu
ralisatie te worden toegelaten en behoeven 
ook geen som daarvoor te betalen. 

2. Artikel 3 van genoemdo wet wordt hierbij ge
wijzigd als volgt: 

De in bovenstaande artikelen verrnelde burgers, die 
het kiesrocht hebben verkregen, bebben, het recht om 
hunne namen als kiezers to doen aanteekenen bU hunne 
respectieve veldkornetten, nadat zij het hew~js hebben 
geleverd dat zij het burger- en kiesrocht hobben ver
kregen. 
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3. Art 9 van genoemde Wet wordt hierbij gewijzigd 
als volgt: 

Elk veldkornet is verplicht jaarl\jks in de maanden Verplichting van 
November en December aanteekening te doen van al de Veldcornetten ten 
stemgerechtigden in ziJ·ne wij·k, waaruit zal moeten opzichtederkiezers-

'-' '-' lijsten. 
blijken welke burgers in zijne wijk stemgerechtigd zijn 
voor den Eersten Volksraad en zal tevens verplicht 
wezen op verzoek van nieuw ingekomen burgers aan
teekening te do en. 

4. Deze wet treedt in werking twee maanden na In werkingtreding. 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresideni. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Gou vernernen ts kan to or, 
Pretoria, 23 J uni 1890. 

ZIJNDE WIJZIGING DER GROND'NET. 

Goerlgelce1ml en vastgestelcl bij besluiten vrtn den E. A. T"olk81'rt.ad, 
artt. 443 tot en met 448, d.rl. 20 .htni 1890. 

-~ TADEMAAL door de wijziging van bet kiesrecht in bet 
l_ ~ instellen van twee Volksraden bet wenschelijk 
geworden is, verandering te brengen in de qualificaties 
van den Staatspresident en andere hooge ambtenaren, 
wordt hiermede vastgesteld en bepaald als volgt. 

ARTIKEL 1. Art 5() der Grond wet wordt hierbij Uitvoer. Macht bij 
gewijzigd al~ volgt : Staatspresident. 

«De Uitvoerende Macht berust bij den Staatspre-
sident, die aan den Eersten Volksraad verantwoordelijk 
-----------·--·- --------------- - ------------~ 

1
) Deze wet werd voor de cerste maal gepubliceerd in de Staats• 

courant van 25 Juni 1890. 
2

) Zie L. W. 1888-1889. 
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is. Hij wordt bij meerderheid gekozen uit en door die 
burgers, welke kiesgerechtigd zij n voor den Eersten 
Volksraad, en wel voor den tijd van vijf jaren. Hij is 
b~j aftreding weder herkiesbaar. Om verkiesbaar te 
zijn moet hij den ouderdom van 30 jaren bereikt heb
ben, moet lidmaat zijn van eene Protestantsche kerk 
en geen onteerend vonnis te z\jnen laste gehad hebben.)) 

2. De woorden : c<En de Cmnmandant-Generaal door 
al de stemgerechtigde burgers dezer Republiek. Stem
gerechtigde burgers volgens dit artikel zijn burgers 
die den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben,)) voor
komende in art. 98 der Grondwet worden gewijzigd als 
volgt: c< Stemgerechtigd tot het kiezen van Assistent
veldkornetten, veldkornetten en Commandanten zijn 
alle burgers, die dec ouderdom van zestien jaren be
reikt hebben. En de Commandant-Generaal wordt 
gekozen uit en door die stemgerechtigde burgers dezPr 
Republiek, welke bet recht hebben de leden van den 
Eersten Volksraad te kiezen.)) 

3. Art. 88 der Grondwet wordt gew~jzigd als volgt: 
c< De beide stemgerechtigde burgers of leden van 

den Uitvoerenden Raad, bedoeld bij art. 82, worden 
door den Eersten V olksraad gekozen voor den t~jd 
van drie jaren; de Commandant-Generaal voor den tijd 
van tien jaren. Zij moeten het kiesrecht voor den 
Eersten Volksraad bezitten, lidmaten eener Protestant
sche kerk zijn, geen onteerend vonnis te hunnen laste 
gehad en den ouderdom van dertig jaren bereikt 
hebben. 

4. Aan art. 83 der Grondwet wordt de volgendc 
alinea toegevoegd : 

c< On1 benoembaar te zijn tot Superintendent van 
Naturellenzaken en tot Hoofd van bet Mijllwezen moet 
men verkiesbaar zijn voor den Eersten Volksraad.)) 

5. Deze wet treedt in werking tegelijkert~jd met 
de wet tot instelling eener Volksvertegenwoordiging 
bestaande uit twee Volksraden. 1). 

Gouvernemen tskan toor, 
Pretoria, 23 J uni 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1
) Zie bladz. 26 van dit wetboek. 
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WET No. 7, 1890 
TEGEN RET HOUDEN VAN LOTERUER 

Goedgeke~wd en vastgesteld bij besl1tit van den Ed. Achtb. 

VolksTaad art. 593, dd. 5 .Tnli 1890. 

NADEMAAL het wenschelijk is bet houden van loter~ien 
tegen te gaan en strafbaar te stellen, zoo is het 

dat hiermede bepaald en vastgesteld wordt als volgt :-
ARTIKEL. 1. Eenig persoon, die, hetzij persoonlij k Verhodsbepalingen: 

of door een door hem gemachtigden vertegenwoordiger, 
of als de vertegenwoordiger van een ander persoon of 
andere personen, bekend of onbekend. 

a. een loterij opricht of begint, of als een deelgenoot 
of op andere wijze tot zijn voordeel daarin be
trokken is, 

b. een loterij bestuurt, drijft, of op eenigerlei wijze 
helpt in het besturen of drijven daarvan, 

c. eenig lot in een loterij verkoopt of van de hand 
zet, of aanbiedt om te verkoopen of van de hand 
te zetten of neemt of koopt of eenig aandeel daarin 
heeft, 

d. desbewust toelaat dat eenig huis, kamer of andere 
plaats onder zijn toezicht gebruikt wordt voor bet 
besturen of drijven van een loterij of voor eenig 
doeleinde in verband daarmede, 

zal schulclig zijn aan overtreding van cleze wet, en zal 
bij overtuiging voor de eerste overtreding gestraft wor
den met een boete niet te bovengaande twee honderd 
ponden sterling, of bij wanhetaling met gevangenisstraf 
met of zonder bar den arbeid, d13n tijd van zes maanden 
niet te bovengaande, en voor elke volgende overtreding 
met een boete vijf honderd ponden sterling niet te 
bovengaande, of met gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid den tijd van twaalf maanden niet te 
bovengaande, of met gevangenisstraf en boete beide. 

2. Geen uitgever of eigenaar van, of ander persoon, 
die het bestuur en beheer heeft over een nieuwsblad 
of publiek drukwerk, en gAen eigenaar van of ander 
persoon die het bestuur of beheer heeft over een druk-
pers, zal als advertentie of op and~re wijze, hetzij in 
zoodanig nieuwsblad of publiek drukwerk of op andere 
wijze eenige kennisgeving van een loterij te worden 

S trafbepalingen 

Mecleplichtigheid 
van eigenaren etc. 
vannieuwsblaclen. 
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Strafbepaling. 

Medeplichtigheid 
door verspreiding en 
afievering van in
lichtingen omtrent 
te houden loterijen. 

Strafbepaling. 

Gewonnen prijs niet 
invorderbaar. 

Verantwoordelijk
heid voor de in deze 
wet verboden feiten 

Beteekenis van het 
woord "loterij ." 

Van het woord 
!'prijs." 

1890] 32 

gehonden in deze Republiek of elders mogen drukken 
of publiceeren. 

Overtreding van dit artikel zal gestraft \vorden met 
een boete geen vijftig ponden sterling te bovengaande, 
of bij wanbetalng met gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid den tijd van een maand niet te boven
gaande. 

3. Ieder persoon, die persoonl\ik of door een be
diende of agent handbiljetten of andere documenten, 
die in druk, in geschrift of op andere wijze kennisgeving 
van ofinformatie omtrent een loter~i bevatten, verspreidt 
of aflevert of laat verspreiden of afleveren in deze Repu
bliek, zal gestraft worden met een boete geen vijftig 
ponden sterling te bovengaande voor iedere overtreding 
of bij wanbetaling met gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid, het tijdperk van een maand niet te bo
vengaande. 

4. Geen rechterlijke stappen kunnen genornen wor
den door etmen inteekenaar in een loterij tot het ver
krijgen van transport, aflevering of uitbetaling van 
eenigen prijs, en geen transport van onroerend goed 
gewonnen als een prijs in een loterij zal wettig zijn of 
toegelaten worden door den Registrateur van Alden. 

5. Geen persoon zal beschouwd worden te zijn vrij
gesteld van verantwoordelijkheid in eenige procedure, 
hetzij civiel of crimineel, onder de voorzieningen van 
deze Wet ten opzichte van een handeling of daad door 
hem gedaan of door hem la ten do en met betrekking 
of in verband met een loterij, aileen omdat het be
stuur, de regeling en het drijven van zoodanige loterij 
geheel of gedeeltelijk plaats vindt in zekere plaats of 
plaatsen buiten de grenzen van deze Repu bliek. 

6. In deze wet zullen de volgende termen de mee
ningen hebben hierbij daaraan gegeven, n.l. : 

Lote1·ij beteekent iedere loterij in de alge
rneene en aangenomen beteekenis van het woord, 
waarbij inteekening plaats vindt, en meer in 
het bijzonder ieder schema, inrichting, systeem, 
plan of ontwerp, waarbij een prijs of prijzen 
gewonnen, getrokken of voor geworpen worden of 
kunnen worden door het lot, dobbelsteenen of 
andere methode van kans, hetzij al dan niet 
daar in aanmerking komt het plaats vinden van 
eenige andere toevallige gebeurtenis dan de nit
slag of het resultaat van het aanwenden of ge
bruiken van zoodanige dobbelsteenen of andere 
methode van kans. 

Prijs beteekent geld of eenige andere zaak, 
voorwerp of ding; insluitende land, huizen, goe-
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deren, waren of andere eigendommen, roerende 
of onroerende, en insluitende elk recht om geld 
te eischen en elk recht van eigendom, bezitge
bruik, vruchtgebruik of occupatie van landen, 
huizen, goederen, waren of andere eigendommen. 

ln ie teekenen beteekent te betalen of af te Van de uitdrukking 
leveren, hetzij door tusschenkomst van een agent "in te teekenen." 

of niet, aan eenigen persoon, wien ook, eenige 
som gelds of eenig artikel, zaak of voorwerp, 
roerend of onroerend, hetzij zoodanig artikel of 
voorwerp in zich zelf van geldswaarde is of niet, 
voor, en in consideratie van en met het oog~ 
merk OJ.Ll van eenigen persoon of eenige perso-
rien, wie ook, eenig recht of de erkenning van 
eenig recht te ontvangen om deel te nemen in, 
of eenige kans te verzekeren om eenigen prijs in 
een loterij te winnen. 

Subscriptie beteekent het geld, artikel of Van het woorcl 
voorwerp waarvoor ingeteekend wordt, insluiten- "subscriptie." 
de de opbrengst van zoodanig artikel of voor-
werp, indien verkocht of van de hand gezet voor 
geld, en insluitende elk ander artikel of voor-
werp door ruiling of anderszins ontvangen. 

7. Onder deze wet zullen niet vallen, zoolang niet Vrijstellingen 
een schijn van dobbelarij aannemende: 

a. Loterijen van erven of grond door de Re
geering beschikbaar gesteld; 

b. Loterijen, waarbij de oefening en geschiktheid 
van paarden den uitslag geven. 

8. De hoven van Landdrosten, Speciale en Assistent Jurisdictie 
Landdrosten zullen speciale jurisdictie hebben voor 
alle gevallen onder deze wet. 

9. Van alle verhaalde boeten bij deze wet opge- Belooning aan den 
legd, zal aan den aanklager een derde worden uitge- aanklager. 
keerd. 

10. Deze wet treedt in Werking drie maanden na Inwerkingtreding. 
publicatie in de Staatscow~ant. 1) 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 19 Juli 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS. 
Staatssecretaris. 

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

coumnt van 23 J uli 1890. 
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Toevoeging aan art. 
6, betretfende opme
ting van te procla
meeren gr01~den. 

Verandering van 
art. 6a. · 

Idem van art. 6b. 

Art. 6c (nieuw) wie 
de kosten draagt der 
op te rich ten bakens. 

Art.12,wie bevoegde 
beoordeelaars zijn 
van de betaalbaar
heid. 

Art. 15, al. 2, ver
vallen. 

Toevoeging aan 
art.19. 

Art. 22, waar mijn
pachtgelden betaald 
moeten worden. 
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WET N°. 8, 1890 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO. 8, VAN 1889 1

). 

Goedgelcetn·cl en vastgesteld b'ij beslttiten 'Van den J<}. A. Vollcsraacl 
art. 1015, 1016, 1018-1020, 1022-1026, 1028-1030 

d.d, 23 Jttl'i 1890. 

ARTIKEL 1. Aan art. 6 van wet No. R, 1H89, zullen 
worden toegevoegd rle woorden : 

« Indien private gronden binnen drie maanden na 
datum der -proclamatie van die gronden niet van wege 
den eigenaar dier gronden zijn opgemeten en de kaarten 
ten kantore van den Landmeter-Generaal zijn ingezonden, 
zal de Regeering het recht hebben de opmeting op 
kosten van den eigenaar te laten doen.)) 

2. In art. 6a van genoemde wet zullen de woorden 
« zulke opgemeten )) in den eersten regel worden ver
anderd in: « alle opgemeten geproclameerde )). 

3. In art. 6b van genoernde wet zullen de woorden 
« zoodanige opgemeten )) in den eersten regel worden 
veranderd in: « opgemeten geproclameerde )). 

4. Artikel tic van genoemde wet zal luiden als 
volgt: 

« Het oprichten der bakens, bedoeld in artt. 6a en 
Gb, zal geschieden door de Regeering, en wel op staats
gronden op kosten van den Staat en op -private gronden 
op kosten van de belanghebbende private personen)). 

5. Art. 12 van genoemde wet zal luiden als volgt: 
«Een lid van het naastbijzijnde del verscomite, waar 

dit bestaat, de Staatsmijningenieur, de naastbijzjjnde 
Mijncommissaris of rle Landdrost, afgevaardigd door het 
Hoofd van Mijnwezen, hetzij afzonderlijk of in commissie, 
zullen de bevoegde beoordeelaars zijn van de betaal
baarheid van edel metaal of edelgesteenten)). 

6. De tweede alinea van art. 15 van genoemde wet 
zal vervallen. 

7. In de tweede alinea, derden regel van boven van 
art. 19 van genoemde wet zullen worden ingevoegd 
achter de woorden: « kennis geven)) de woorden: « in de 
Staatscouranb. 

8. In de tweede alinea, tweeden regel van boven, 
van art. 22 van genoemde wet zullen achter het woord 

1
) Zie bladz. 98 van het L. W. 1888-1889. Deze wet is vcrvangen 

door wet No. 10, 1891, voorkomende in dit wetboek, welko laatstc 
weder vervangen is door wet No. 18, 1892, eveneens voorkomende in 
dit wetboek. 
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ccvooruitbetaling)) woruen ingevoegd de woorden: c<aan 
den ambtenaar onder wiens .iurisdictie de mijnpacht 
gelegen is of bij den Civielen Commissaris te Pretoria.)) 

D. Een nieu w arti kel (28c) zal worden ingevoegd Art. 28c (nieuw), 
achter art. 28b van genoemde wet, luidende als volgt: bepalingen omtrent 

W d h 'll d 1 d d 1 het aanleggen van )) aar op e verse 1 en e geproc ameer e e ve- watergeleidingen, 
rijen een persoon of maatschappij, houder van claims truckwegen of 
of mijnpacht, wenscht aan te leggen een buis, pijp of anderewegen. 
andere geleiding, tot het brengen van water naar z\jn 
of hare machinestandplaats, oi · een weg tot het ver-
voeren van kwarts of sto1Ien van de claims of. mijn-
pacht naar de machinestandplaats, hetzij voor gewone 
door trekdieren getrokken wagens of wel door zoo-
genaamde langs rails bewogen truckwagens, mits deze 
niet door stoorn of electriciteit worden voortbewogen, 
zal de MUncommissaris daartoe vergunning kunnen geven. 

C<lndien zoodanige watergeleidingen, gewone wegen Idem, wanneer die 
of truck wegen over claims, Inijnpachten, gewone wegen, gaanoverclaimsetc. 

t h f l . d' d van andere per-wa errec ten o water e1 mgen van an ere personen sonen. 
gaan, dan zal de applicant orn de noodige vergunning 
voor den aanleg en de exploitatie daarvan te verkrijgen, 
een schriftel\jke aanvraag daartoe moeten doen bij den 
betrokken Mijncommissaris. Deze aanvraag zal gedu-
rende een maand worden gepubliceerd ter kennisname 
van partijen, die hunne bezwaren en aanspraken om 
compensatie b\j den betrokken Mijncommissaris binnen 
dien tijd moeten inzenden. Het bedrag dezer compen-
satie zal door twee arbiters worden bepaald, Een hunner 
zal gekozen worden door den aanvrager en de ander 
door de belanghebbende partij. Bij verschil der arbiters 
zal de Mijncommissaris optreden als eindbeslisser, wiens 
eindbeslissing dadelijk aan het Hoofd van Mijnwezen 
zal worden toegezonden ter overlegging aan de Regeering. 
vVanneer die eindbeslissing binnen ee:Q. maand van af 
den dag van ontvangst der stukken ten Gouvernements-
kantore door de Regeering niet wordt afgekeurd, zal 
dezelve beschouwd worden als te zijn bekrachtigd. Indien 
geen bezwaren worden ingediend, zal de Mijncommis-
saris bet recht hebben zoodanige aanvrage toe te staan. 
Worden er wel bezwaren ingediend, dan zal hij daar-
orntrent beslissen en van zoodanige uitspraak zullen de 
betrokken partijen in appcl kunnen komen bij het 
Hoofd van Mijnwezen, wiens uitspraak finaal zal zijn.)) 

10. Een nieuw artikel (30b) 1) zal worden ingevoegd 
achter artikel 30a, luidende als volgt: 

<< Ieder persoon of maatschappij, in het bezit van een 
claim, blok claims of waterrecht, kan bij den Mijn
commissaris een Yerzoek in geschrifte, behoorlijk ge-

1
) Zic Gouv. Kg. No. 80, 1891. 

Art. 30b (nieuw) 
bepalingen omtrent 
het uitreiken van 
een certificaat van 
bezitrecht. 
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teekcnd en vergezeld van een schetskaart, of zoo mogelijk 
van een landmeterskaart van de claims of het waterrecht, 
rleponeeren tot een onderzoek van zijn of haar aan
spraken op zoodanig eigendorn. 

Het zal daarna wettig en verplichtend zijn voor 
den Mijncomrnissaris om onderzoek in te stellen om trent 
zoodanige aanspraken. Waar het blijken zal dat het for
meele wettige be\vijs van hezitrecht gebrekkig is wogens 

a. bet niet· passeeren van transport; of 
b. eenig gebrek in de bevoegdheid of het gezag 

van eenigen persoon. die transport moge ge
geven hebben of voorgegeven moge hebben 
transport te geven; of 

c. den dood of de afwezigheid van den persoon op 
wiens naam de rechten in geschil mocbten 
geregistreerd staan ; of 

d. de onbekwaamheid om eenige andere oorzaak 
van den bouder in bezit van zoodanig eigen
dom om bewijs van bezitrecbt te bekomen 
op de wijze tot nogtoe voorgescbreven door 
de wet; 

dan zal de Mijncommissaris bet recbt bebben een door 
betn geteekend bewijs van bezitrecht uit te reiken aan 
zoodanigen applicant. 

V 66r de uitreiking van zoodanig bewijs van bezit
recbt echter, moet eerst bewezen worden dat de appli
cant in vreedzaam bezit en genot is en gerecbtigd om 
aanspraak te maken op de rechten waarvoor hij aan
zoek gedaan heeft. 

Waar bet recht van den applicant niet duidelijk 
is zal de Mijncommissaris niet dadelijk een bewijs van 
bezitrecbt uitreiken aan hem, maar zal eene kennisge
ving publiceeren, vragende om objecties tegen de uit
reiking van zoodanig bewijs van bezitrecht te worden 
gemaakt binnen 3 maanden 'an af datum ervan. 

Zoodanige kennisgeving zal in de Hollandsche taal 
gepubliceerd worden driemaal in de Staatscourant en 
minstens eenmaal in een plaatselijk nieuwsblad, zoo dat 
er is, en zal zoo duidelijk mvgelijk aangeven de ligging 
van het eigendom, den aard van de rechten gevorderd 
ten a.anzien daarvan, den naam van den persoon die 
aanspraak maakt en ingeval eenig ander persoon gere
gistreerd is als de houder, den naam van zoodanig 
persoon. 

Ingeval objecties worden ingediond, zal de Mijn
commissaris als zoodanig daaromtrent beslissen.>> 

Wijziging art. 51. 11. In art. 51 van genoemde wet zullen de woorden: 
« enz., enz.>> in den tweeden regel worden veranderd in: 
«en andere dergelijke aanvragen.>> 
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12. In de derde alinea van art. 52b van genoemde Wijziging art. 52b. 
wet zullen de woorden: «tusschen datum van kennis-
geving en datum van behandeling rnoet minstens een 
tijd van drie maanden zijn,)) worden veranderd in 
cc tusschen datum van publica tie van kennisgeving en 
datum van behandeling moet minstens een tijd van een 
maand zijn.>) 

In de vierde alinea zullen de woorden: cc minstens 
twee maanden voor den dag van behandeling )) vervallen. 

13. In art. 52c. van genoemde wet zal het woord Wijziging art. 52c. 
cc gejumpd )) vervallen. 

14. Aan alinea 2 van art. 52{. van genoemd~> wet 
zullen worden toegevoegd de woorden: (C ook wat be
treft bet uitmaken van de hypotheek- en verbandakten 
en de personen daartoe gerecbtigd, zullende de Mijn
commissarissen de macbt bezitten aan Landdrosten dien
aangaande bij de wet toegekend.>) 

Toevoeging aan art. 
52j, al. 2, wie be
voegd zijn transpor
ten van en verban
den op claims en 
standplaatsen uit te 
maken. 

15. In art. 56 van genoemde wet, eerste alinea Wijziging art. 56. 
tweeden regel van hoven, zullen de woorden: ccgejumpd 
worden )) vervallen. 

In de tweede alinea, tweeden regel zullen de woorden 
cc te jumpen >) vervallen. 

Het woord ccjumpen >> in den laatsten regel van bet 
artikel zal worden veranderd in: ccpersoon die de claim 
in bezit genomen heeft.>> 

16. In art. 58 van genoemde wet, eerste alinea, Wijziging art. 58. 
tweeden regel van boven, zal het woord cc gejumpd )) 
vervallen. 

17. In art. 61 van genoemde wet zullen aan het einde Toevoeging aan art. 
van de eerste zinsnede worden ingevoegd de woorden: 61, wanneer delvers-

D b 'll l h l 1- licentie van 20s. ge-(( eze licentie van twintig s I ings za ec ter s ec11ts eischt kan worden. 
kunnen geeischt wm den voor claims waarop reeds 
rnacbinerie opgericbt en in werkende orde is, ofindien, 
onverschillig waar, reeds gebruik gemaakt wordt van 
macbinerie voor bet vergruizen van kwarts van die 
claims afkomstig. Waar in andere gevallen de Mijn-
commissaris bet uitnemen van een delverslicentie gelast, 
zal daarvoor slechts vijftien shilling per maand betaald 
beboeven te worden.>) 

In de tweede alinea zal bet woord cc bij >) worden 
veranderd in cc elk blank persoon >>. 

De laatste zinsnede zal worden veranderd en luiden 
als volgt: 

cc Voor eene licentie om te prospeeteeren zal betaald Bedragvan prospec
moeten worden vijf sbilliugs per maand; indien op teerlicentie. 
privaat eigendom, zal de belft daarvan toekomen aan 
den eigenaar.>) 

18. In art. 61b 1) van genoemde wet zal alinea 2 met Verandering art.61b 

1
) Zie Gouv. Kg. No. 24, 1891. 
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niet tijdig betalen 
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insluiting van punten 1 en 2, veranuord worden en lniden 
als volgt: 

c<Gedurende dertig dagen na dien vervaldag zal de 
vroogere houder dier claim hot recht hobben z~jne 
rechten op die claim te herkrijgen door uitneming 
eener nieu we licen tie met bij beta ling voor elke elaim 
van een som geld gel\ikstaande met hot dubbele van 
het bedrag van de licentiegelden, betaalbaar over het 
aantal dagen, dat verloopen is na den vervaldag der 
vroegere licentie. Indien de nieuwe licentie echter binnen 
vijf dagen na den vervaldag door den vroegere claim
bonder wordt uitgenmnen, zullen aileen de enkele 
licentiegelden voor die dagen behoeven betaald te 
worden>). 

19. In art. 62 van genoernde wet~ eerste alinea, 
zullen aan het einde -vvorden toegevoegd de woorden: 

«tenzij de Mijncommissaris vooralsnog een prospec
teerlicentie voldoende acht.>) 

20. In de eerste alinea van art. 62b van genoemdo 
wet zullen de woorden : 

«vorvaardigd op een maat van nagenoeg 100 Kaap
sche voet per duim en>) vervallen. 

2-1. In de eerste alinea van art. 62d van genoemde 
wet zullen do woorden: (<eene schaal van 100 Kaapsche 
voeten per duim>) worden vorvangen door de woorden: 
c<zoodanige schaal als door don Landmoter-Genoraal zal 
worden bepaald.)) 

De tweede ali(1ea zal worden verancierd en luiden 
als volgt: 

c<Zoodanige opmeting moet aantoonen alle werken, 
gebouwen, trllmlijnon, wegcn, voetpaden en de plaat
sel~jke gestelaheid van den grond 1 en moet door drie
hoeksmeting of andere meting aangesloten zijn met';zoo
danige vaste punten ofblijvende bakens van eene andere 
op1neting als de Landmeter-Generaal zal bepalen of op 
zoodanige andere wijze als de Landrneter-Generaal zal 
voldoende achten om nauwkeurig de plaats te bepalen.>) 

«Deze kaarten zullen ten Landmeter-Generaalskan
tore worden onderzocht en goedgekcurd. De Landmeter
Generaal zal v66r de kaarten door hem worden getee
kend, in Je Staatscourant door eene kennisgeving bekend 
rnaken, dat deze kaarten zijn ingezonden en dat zjj door 
hem zullen worden geteekend indien hinnen den tijd 
van een maand na datum van publicatie geen protest 
daartegen is gelegd. L 

c<Wanneer protest wordt gelegd, zal (lit hinnen clen 
tijd van een maand moeten worden opgevolgd~ Lij ge
breke waarvan de kaart door den Lanrlmeter-Generaal 
zal worden geteekend als ware geen protest daartegen 
ingekomell)), 
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22. In art. 65 van genoemde wet zullen tusschen 
de woorden «delven) en «zab in den eersten regel worden 
ingevoegd de woorden: «of prospecteerden). 

23. Aan art. 66 van genoemde wet zal worden toe
gevoegd de volgende bepaling: 

<<De Mijn~:om missarissen en Verantwoordelijke !Gerken 
zullen licenties kunnen uitreiken onder benaming van 
bewaarplaatslicentien tegen 2s. 6d. (twee shillings en 
zes pence) per maand, voor de oppervlakte van honderd 
bij bonderd voet voor elke bewaarplaats, indien mogelijk 
op niet metaal- of niet mineraalhoudenden grond, indien 
voor zoodanige licenties schriftelijke applicaties bij hen 

. worden ingeleverd in gevallen. waarin zoodanige stukken 
grands benoodigd mogen zijn voor het storten van 
tailings of anderen afval der batter\jen, bet plaatsen van 
zinkbakken of pannen, dammen in stede van pannen of 
reservoirs, het bewaren van ertsen ·en voor zoodanige 
andere doeleinden als de bovengenoemde ambtenaren 
voor bet degelijk bewerken der mijnen noodig mochten 
achten en waarvoor in de wet geene voorziening is 
gemaakt. 

Applicanten moeten binnen eene maand na toe
kenning plannen in triplo indienen bij de genoemde 
ambtenaren, vervaardigd als aangegeven in artikel 62 
dozer wet)), 

21. In art. 67 van genoemde wet, de tweede alinea, 
vierden regel van boven, zullen de woorden c<10s. per 
maand)) worden veranderd in <<zeven bhillings en zes 
pence per maand)). 

2G. In den laatsten regel, eerste alinea van art. 67 a 
van genoemde wet zullen de woorden <<5s. per maand)) 
worden veranderd in << drie shillings en negen pence 
l_jer maand.)) 

26. Een nieuw artikel, als art. 71a, zal worden in
gevoegd achter art. 71, luidende als volgt: 

«Ieder, die in bezit gevonden wordt van amalgam 
of rnw goud -vroeger in verband geweest zijnde met 
kwikzilver· en geen bewijs kan loveren dat hij op wet
tige wijze in bezit daarvan gekomen is, zal gestraft 
worden met een boete van ten hoogste £100 of ge
vangenisstraf met of J~;onder harden arbeid van ten 
hoogste twee jaren naar den aard der zaak, benevens 
met verbeurdverklaring ten voordeele van den Staat, 
van het in zijn bezit gevonden amalgam of ruw goud, 
vroeger in verband geweest zijnde met kwikzilver.)) 

27. A an art. 84 van genoemde wet zal worden toe

Art. 65 aangevuld. 

Toevoeging aan art. 
66, bepalingen om
trent licentiegelden 
voor bewaarplaat
sen. 

Art. 67 gewijzigd 
wat betreft het be
drag der standli
centie. 

Wijziging van art. 
67 a, licentiegeld 
voor een getranspor
teerd gedeelte van 
een standplaats ver
minderd. 
Art. 71a (nieuw) 
strafbepaling op het 
op onwettige wijze 
in bezit hebben van 
amalgam. 

Toevoeging aan 
art. 81, betreffende gevoegd de volgende bepalmg: . 

<< Dit artikel is ook van toepassing 
arbeiders, werkzaam zijnde op gronden, 

l l 1. passen van kleur~ 
o p <: eur mg lingen. 
die bewerkt 

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



Toevoeging aan 
art. 86, betreffen
de permitten voor 
houtkappen. 
Wijziging art. 89. 

In wer kingtreding. 

1890J 40 

worden onder concessie of mijnpacht, zoowel op Gou
vernements als op private gronden.)) 

28. In art. 86 van genoemde wet, tweede alinea, 
achter het woord «Mijncom1nissaris )) zullen worden in
gevoegd de woorden «of Verantwoordelijk Klerk.)) 

2~). In art. 89 van genoemde wet zullen de woorden 
«grond of later transport)) in de derde alinea worden 
veranderd in: « grondbrief of transport.)) 

VORM MIJNPACHTBRIEF VOOR EIGENAREN. 

30. In de derde alinea zal het woord « Thesaurier
Generaal )) worden veranderd in: «am btenaar onder · 
wiens jurisdictie deze mijnpacht gelegen is of bij den 
Civielen Commissaris te Pretoria.)) 

VORM MIJNPACHT OP GOUVERNEMENTSGROND. 

31. In de tweede alinea zal het woord << Thesaurier
Generaal )) worden veranderd in: «am bter1aar onder 
wiens jurisdictie deze mijnpacht gelegen is of bij den 
Civielen Commissaris te Pretoria.)) 

VORM MIJNPACHT OP GEHUURDEN PRIVATEN GROND. 

32. In de tweede alinea zal het woord << Thesaurier
Generaal )) worden veranderd in: << ambtenaar onder 
wiens jurisdictie deze mijnpacht gelegen is of bij den 
Civielen Commissaris te Pretoria.)) 

33. Deze wijziging van wet treedt in werking op 
1 September 1890. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 Aug. 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssec reta ris. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 7 MEI 1890. 

ART. 33 1
). De Volksraad, gelet hebbende op de Re

geerings-missive thans aan de orde, en de daarin ver
melcle Uitvoerende Raadsbesluiten tot opheffing van de 
extra-belasting op den invoer van eetwaren, keurt ge
melde Uitvoerende Raadsbesluiten goed, en brengt der 
Regeering zijn warmen dank toe voor de tijdige maat
regelen door haar genomen tot leniging van den nood, 
die een groot gedeelte der bevolking bedreigde. Tevens 
besluit de Raad gemelde Uitvoerende Raadsbesluiten 
tot opheffing der daarin genoemde belastingen op eet
waren te doen voortduren, totdat daarover later door 
de Wetgeving zal zijn beslist. 

De hier bedoelde Uitvoerende Raadsbesluiten luiden: 
Uitvoerende Raadsbesluit, ad. 672, dd. 17 October 1889, gept~· 

bliceerd in de Staatscourant van 20 Oct. 1889. 

Aan de orde: Bespreking over de steeds voortdurende 
droogte, het groote gebrek aan transport, de verschrikkelijke 
duurte van de voornaamste eetwaren en de nog steeds toe
nemende vermeerdering van bevolking; 

De Uitvoerende Raad, eenparig erkennende, dat die feiten 
en toestanden de allertreurigste gevolgen na zich kunnen 
slepen; 

Besluit tijdelijk en totdat veranderde omstandigheden andere 
maatregelen toelaten de extra invoerrechten op de navolgende 
eetwaren op te heffen van af publicatie dezes, name1ijk op : 
Vee komende uit het noorden en noordwesten naar deze Repu
bliek ingevolge desbetreffende wetsbepaling, mielies, rijst. boter, 
meel en kafferkoren. 

Uitvoerende Raadsbesluit A1·t. 111, dd. 12 Feb1·uari 1890. 
gepubliceerd in de Staatscourant van 19 Febn~ar1: 1890. 

Aan de orde: Bespreking over de wenschelijkheid eene 
verdere vermindering van speciale invoerrechten toe te staan 
op eenige artikelen. 

Besluit tijdelijk en tot dat veranderde omstandigheden 
andere maatregelen toelaten, de extra invoerrechten op de vol
gende artikelen op te heffen van af publicatie dezes, namelijk 
o_I.J: vleesch in blikjQs, varkensvleesch, varkensvet, ham, spek, 
worst, kaas en haverzaad. 

Opheffing der extra 
invoerrechten op 
sommige eetwaren. 

ART. 36. De Raad vereenigt zich eenparig met Uit- Zekere vrijstelling 
voerende Raadsbesluit Art. 107, dd. 10 Februari 18HO. van belasting op 

meel te Volksrust. 
Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: Minute R 1707/90 inhoudende brief van den 
belastinggaarder te Volksr.ust omtrent ontevredenheid van burgers 

1
) Zie Gouv. Kg. No. 423. 1891, 
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omdat zij invoer moeten betalen op hun graan huiten de grenzen 
gemalen hij weder-invoer daarvan. 

Besloten in dit speciale geval en omdat aldaar in deze 
Rcpublick gecn zoodanigc molcn bestaat, voorloopig en totclat 
cr andere middclen tot hct malcn van graan in die huurt zullen 
bestaan, tc:.- tegcmoetkoming dicr burgers vrijstelling tc verleenen 
van belasting op mccl van graan afkomstig nit deze Republiek, 
onder zulke regulation als de Regeering tcr voorkoming van 
misbruik zal uitvaardigen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 ME~ -1890. 

AnT. 47. De Raad keurt bet Uitvoerende Raadsbe
sluit art. 37G dd. 20 .Tuni 1889, na bet ontvangen van 
een enkele inlichting, eenparig goed. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: l\linnte R. 5092/89, inhondendc verzoek van 
den K wartiermeester der Rijdende Artillerie en Politic om den 
E. A. Volksraad voor te stellen de toelage voor zout, pepcr, hout 
en groenten van £~ per week voor 23 man, vastgestehl hij art. 
07 van wet No. 5, 11:181, 1

) te vermeerderen met ten minste nog 
00 shillings voor elke 25 man. 

De Uitvoerende Raad, overwegende de stijging der prijzen 
sinds 1881; 

lettende op de aanbeveling van den Commandant-Generaal; 
Beslnit aan den E. A. Volksraad voor te stellen en aan te 

bevel en de som van £2 gcnoemd in art. 37 van ·wet No. 5, 1881, 
te brengen op £3 1 Os. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, iO MEI 1890. 

AnT. GS. De Volksraa<l, gelet hebLende op de He
geerings-rnissive van den 7den Mei 1890, thans aan rle 
orrle, en op den iu houd van alJe Uitvoerende Haads
besluiten in die missive aangehaald, besluit de verschil
lende bepalingen en . voorzieningen in bovenbedoelde 
Uitvoerende Raadsbesluiten vervat, goed te keuren en 
zc to verklaren te zijn recbtsgeldig en van kracht van 
af den datum voor de inwel'kingtreding daarin ge
noemd, totdat de Volksraad daaromtrent nader moge 
beslissen. 
-------------------·--------

1
) Zie bladz. 1042 van het L. W. 1849-1885~ 
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Bedoelde Uitvoerende Raadsbesluiten luiden: 

Uitvoerende Raadsbesl1tit art. 754, dd. 4 December 1889. 

Aan de orde: Minute R. 12075/89, inhoudende door den 
Staatsprocureur ingezonden concept Uitvoeremle Raaclsbesluit, om
trent het verbieden van wedstrijden h1 het boksen voor geld, of 
pdjzen of anderszins. 

De Uitvoerende Raad, de dringenda noodzakelijkheid in
ziende om de noodige voorzieningen in deze te maken en lettende 
op de macht aan de Regeering verleend bij Volksraadsbesluit 
art. 1245, dd. 2 Augustus 1889, besluit als volgt: 

Art. 1. vVedstrijden in het boksen voor geld of prijzen of 
anderszins zijn verboden. 

2. Een ieder, die deelneern.t aan een wedstrijd als genaamd 
in art. 1, hetzij als een der vechtende partijen of als een secon
dant, scheidsreehter of toeschouwer, zal gestraft worden met eene 
hoete geen £100 te hovengaande, of gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid, geen twaalf maanden te bovengaande, of boete 
en gevangenisstraf heiden. 

Betreffende wed
strij den in het 
boksen voor geld etc. 

Wedstrijden in bet 
boksen voor geld 
etc. verboden. 
Boete op 
overtreding. 

3. De hoven van LandJ.rosten, Speciale en Assistent Land- Jurisdictie. 
<l.rosten, en Mijncommissarissen, zullen ~peciale jurisdictie hebben 
voor het opleggen der straffen onder deze wet. 

4. Politieagenten, Veldkornetten, Vrederechters, en andere Inhechtenisneming 
beaml>ten met de administratie der justitie belast, zullen het bij betrapping op 
recht hebben overtreders op heeterdaad zonder lastbrief te heeterdaad. 

apprehendeeren, en naar bet naastgelegen gerechtshof te brengen, 
ten einde volgens Wet te worden behandeld. 

5. Dit Uitvoerende Raadsbesluit zal kracht van wet hebben In werkingtreding. 
dadelijk na publicatie in de Staatscmtmnt. 1

) 

Uitvoerende Raadsbeslnit, art. 663, dd. 15 October 1889. 

Aan de orde: Minute R. 6658/89, inhoudende corresponden- Onteigening gron-
tie over den tramweg langs den Witwatersrand. den ten behoeve van 

den Boksburg-
De Uitvoerende Raad, overwegende het contract voor den 8prings tramweg. 

bouw en de exploitatie van den tramweg langs den Witwa-
tersrand, en in het bijzonder art. 6 daarvan. 

V erder overwegende Vo ~ksraadsbesl nit, art. 1243, dd. 2 
Augustus 1889, er op lettende, dat het hoog noodzakelijk is dat 
de terreinen noodig voor <len tramwcg van J ohannesbnrg naar 
Krugersdorp en <lien van Boksburg naar het stnk Gouvcrnements
grond, "De Springs", onmiddellijk ter bcschikking worden ge
steld van de Nederlanclsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maat
schappij, met wie bovenbedoeld contract is gesloten; 

Verder gelct op Volksraallsbesluit, art. 1245, dd. 2 Augus
tus 1889, en op art. ED van de wet op het delven van en han
del <lrijven in etlele metalen en edelgestcentcn in de Zuid
Afrikaansche Repnbliek. 

1
) Deze publicatie voncl plaats in de Staatscoumnt van 11 D(:)~ 

cember 1889, 
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Besluit hierbij vast te stellen en te bepalen als volgt: 

1. De terreinen benoodigd voor den tramweg van Johan
nesburg naar Krugersdorp, en dien van Boksburg naar 
het stuk Gouvernementsgrond "De Springs", waarvan 
de teekeningen zullen "·ordcn necrgelegd ten kan
tore der gezegde maatschappij, of zulk ander kantoor 
als de Regeering later mocht aanwijzen en die op den 
grond door bakens en kielspitten (voren of greppen) 
zooveel mogelijk zullen worden aangewezen en afge
bakend, worden hierbij geheel onttrokken aan de be
schikking der vroegere eigenaars en alle andere per
sonen, die vroeger, d. w. z. tot datum dezer, eenig 
recht, hoe ook genaam<l, daarop of daartoe konden 
doen gelden. 

2. De terreinen bedoeld in art. 1 zullen van af datum 
dezer geheel en al en onbeperkt ter beschikking zijn 
van de gezegde maatschappij voor de doeleinden van 
het in den aanhef genoemde contract, met dien ver
stande dat het verkeer en de afloop van het water 
niet mogen worden belemmerd, en dat te dien aanzien 
gehandeld moet worden overeenkomstig de voor
schriften der Regeering, en verder dat handenwerk 
niet door de maatschappij mag 'vorden vernietigd 
gedurende drie weken na datum dezer, gedurende 
welken tijd gelegenheid bestaat de waarde dier werken 
te taxeeren met het oog op de eventueel te geven 
schadevergoeding. 

3. Ieder persoon, die het vrije gebruik van de terreinen, 
bedoeld in art. 1, of de uitvoering der werken op die 
terreinen belemmert, belet of daaraan moeilijkheden 
in den weg legt, zal gestraft worden met eene boete 
niet te bovengaande 25 ponden sterling, subsidiair 
14 dagen gevangenisstraf voor elke overtreding, on
aangezien de civiele actie tot schadevergoeding 
waaraan hij zich blootstelt. 

4. De terreinen bedoeld in art. 1, zullen op naam der 
Regeering worden getransporteerd. 

Zij, die door de onttrekking van den eigendom of 
andere rechten, recht vermeenen te hebben op schade
vergoeding, hebben zich te dien einde binnen drie 
maanden schriftelijk aan te melden ten kantore van 
den Staatssecretaris. 

Indien tusschen de Regeering en rechthebbenden 
tot geen minnelijke schikking kan worden gekomen, 
zal de schadevergoeding worden bepaald door arbiters, 
waarvan een door elk der twee partijen zal worden 
benoemd met referte tot een door de arbiters gekozen 
en van te voren benoemden scheidsrechter, die, indien 
de arbiters niet overeen kunnen komen op een of 
meer punten in geschil, over zoodanige punten be· 
slissen zal. 
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5. Bij de bepaling der schadevergoeding zullen onder meer 
de bepalingen in het oog worden gehouden genoemd 
in Uitvoetende Raadsbesluit, art. 5, dd. 8 Januari 1889, 
gepubliceerd in Staatscourant van 9 J anuari 1889, 
onder Gouvernements Kennisgeving No. 10, zooals 
goedgekerrrd bij Volksraadsbesluit, art. 82, dd 13 Mei 
1889, in zake de schadevergoeding voor terreinen be
noodigd voor den aanleg van den tramweg over den 
Witwatersrand. 

Uitvom·ende Raadsbeslttit art. 699, tlato 31 Octobe1· 1889. 

Aan de orde: Minute R 7178/88, waarin een schrijven van 
den Landdrost van Pretoria, dd. 22 October 1889, onder R 11126/89, 
verzoekende wegens overwegende redenen, wat den grooten en 
toenemenden omvang van bet werk betreft, de tijdelijke en voor
loopige benoeming van een Hulp-Landdrost of Commissaris met 
de macht en bevoegdheid van crimineele en civiele zaken te 
hooren. 

De Uitvoerende Raad, erkennende de noodzakelijkheid tot 
het verstrekken van de vereischte hulp ter afdoening van het 
werk, lettende op het advies van den Staatsprocureur, dd. 29 
October 1889, in gemelde minute vervat, lettende op de macht 
door den Ed.Achtb. Volksraad verleend bij zijn besluit van den 
2den Augustus 1889, art. 1245. 

Besluit onder de buitengewone omstandigheden van het 
geval, zich te bedienen van de aldus verleende machtiging en 
ZHEd. den Staatspresident te autoriseeren tot de tijdelijke en 
voorloopige aanstelling van een Commissaris over te gaan, met 
macht en bevoegdheid om crimineele en civiele zaken te hoorcn 
en af te doen met dezelfde jurisdictie als die van een Landdrost 
volgens wet. De aan te stellen tijdelijke Com.missaris te ont
Yangen een salaris berekend tegen £550 per jaar. 

Uitt,oerende Raadsbeszu,it art. 271, dato 8 April 1890. 

Aan de orde: Minute R 3374/90, waarin een schrijven van 
den heer E. J. van Gorkom, dd. 1 Maart 1890, en een daarbij
gaand schrijven van den Specialen Landdrost van Johannesburg, 
van denzelfden datum, verzoekende tijdelijke en voorloopige 
hulp door benoeming van eenen tweeden Rechter-Commissaris, 
bekleed met de macht en de bevoegdheid om crimineele en 
civiele zaken te hooren en te beslissen, vooral ten opzichte van 
zaken in verband staande met de invordering van de saniteits 
be lasting. 

De Uitvoerende Raad, erkennende de noodzakelijkheid tot 
het verstrekken van de vereischte hulp 1 er afdoening van het 
werk, lettende op bet advies van den Staatsprocureur in deze 
gegeven; lettende op de mach t a an de Regeering door den Edel
achtb. Volksraad verleend bij zijn besluit van den 2den Augustus 
1889, art. 1245; 

Besluit: Onder de buitengewone omstandigheden van het 
geval , zich te bedienen van de gemelde machtiging en ZHEd. 
den Staatspresidcnt te adviseeren tot de tijdelijke en voorloopige 

Instelling van een 
Rechterlijken Com
missaris te Pretoria. 

Instelling van een 
Rechterlijken Com
missaris te Jhsburg. 
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aanstelling van een tweeden commissaris over te gaan, die be
kleed zal zijn met de macht en bevoegdheid om crimineele en 
civiele zaken te ho01·en en af te doen onder dezelfde jurisdictie 
als die van een Landdrost volgens wet en voor wien speciaal 
gebracht znllen worden alle zaken in verband met de invordering 
der saniteitsbelastingen te Johannesburg en znlke andere zaken 
als hem nader door de Hegeering zullen worden opgedragen. 

De aan te stollen tijdelijke Rechter Commissaris te ont
vangen een salaris berekend tegen £750 per jaar." 

Uitt,oerende Raculsbesl·nit, art. 786, data 18 December 1889. 

Aan de orde: Ren schrijven van den W d. Staatsprocureur 
del. 4 December 1888, onder opgave van gewichtige redenen aan 
de hand gevende, clat er voorziening moge worden gemaakt om 
te voorkomen dat binnenlandsche maatschappijen in hun arti
kelen van associatie, bepalingen opnemen, welke in strijd zijn 
1net de bepalingen van het land. 

De Uitvoerende Raad overwegende het bovenbedoeld ad vies: 
Overwegende de macht hem verleend bij Volksraadsbes1uit, art. 
1245 van den 2den Augustus 1889. 

Overwegende dat deze zaak van zoo dringenden aard is, dat 
ze niet kan overstaan tot de volgende zitting van den Volksraad. 

Besluit: dat geen registratie van binnenlandsche maat
schappijen zal plaats grijpen wanneer die betrekking hebben op 
de oprichting of daarstelling yan munten, spoorwegen, tram
wegen, telegraaf!ijnen, enz., en verder dat geen registratie van 
binnenlandsche maatschappijen zal geschieden, anders dan onder
hevig aan de uitdrukkelijke voorwaarde, dat er geen uitvoering 
aan zoodanige artikelen der statuten zal worden gegeven, welke 
blijken mogen in strijd te zijn met de belangen des lands wor
dende hierdoor geenerlei afbreuk gedaan aan eenigerlei andere 
desbetreffende bepalingen voorkomende in wet No. 5, 1874. 1

) 

De Uitvoerende Raad besluit verder dat dit Uitvoerende 
Raadsbesluit van kracht zal zijn, tot dat de Volksraad verder in 
deze zal hebben voorzien. 

Uitvoerende Rnadsbesluit No. 746, dd. 29 November 1889. 

Aan de orde: Bespreking over de wenschelijkheid tot in
lijving onder de wetten dezer Republiek van buitenlandsche 
maatschappij en. 

De Uitvoerende Raad, de wenschelijkheid inziende daarvoor 
de noodige voorziening te maken en ook de noodzakelijkheid er 
van inziende, dat onder de omstandigheden met het nederleggen 
van dezen maatregel niet gewacht kan worden tot de aanstaande 
zitting van den Edelachtb. Volksraacl; 

Besluit: Lettende op Volksraadsbesluit art. 1245, dd. 2 Aug. 
1889, te bepalen, dat van af heden geen buitenlandsche maat· 
schappij, tenzij ingelijfd op de wijze als voorzien in Wet No. G, 
1874, 2

) hier te Iande zal kunnen worden geregistreerd. 

1
) Zie bladz. 582 van het L. W. 1849-1885. 

2
) Zie bladz. 590 van het L. W. 1849-1885. 

---- -··--·-- -----------
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Uitvoerende Raadsbesl1tit a1·t. 276, dd. 9 AprU 1890. 

Aan de orde: Minute R. 3692/90, inhoudende door den 
Regeerings-Commissaris ingezonden brief van den Hoofdingenieur 
van de Ned. ~uid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, re het 
beschikbaar stellen van zekere strooken Gouvernementsgrond 
vooruitwijkplaatsen,aansluitende aan de lijn .T ohannesburg-Boksburg 
tot het maken van zijsporen in genoemde liju en omgelegenheid te 
geven aan ossenwagens en trammaterieel van goudmijnen om 
kolenladingen over te uemeu. 

De Uitvoerende Raad overwegende het contract voor den 
houw en de exploitatie van den tramweg langs den vVitwatcrs
ran<l (gocdgckenrel bij Volksraadsbes:nit art. 1070 deL 20 Jnli 
1 H88) en in het hij zondcr art. G daarvan. 

Verdcr gclct op Volksraaclsbeslnit art. 12!5, del. 2 Ang. 
188!\ en op art 59 van de wet op het clelven van en handel
clrijven in edele metalen en eclelgesteentcn in de Znicl-Afrikaan
sche Repnbliek en de wenschelijkheid inzien<le om dit verzoek 
in te willigen. 

Besluit de gevraagde stukken gronds voor genoemd doel 
ter beschikking te stellen, te weten : 

1. tusschen de piketten 34 en 35 (beoosten J eppe's dorp); 
2. tusschen de piketten 55 en 56 (bij de Jumpers G. M. Co.); 
3. tusschen de piketten 106 en 107 (bij de Simmer & Jack 

G. M. Co.); 
4. tusschen de piketten 134 en 135 (bij de May G. M. Co.) ; 
5. tusschen de piketten 182 en 183, (ongeveer 1000 yards 

voorbij de Witwatersrand G. M. Maatschappij). 

Deze stukken gronds, volgens de teekeningen ten kantore 
cler gezegde maatschappij of zulk ander kantoor als de Regee
ring later mocht aanwijzen, en die op den grond door bakens 
en kielspitten (voren of greppels) zooveel mogelijk zullen worden 
aangewezen en afgebakend, worden hierbij geheel onttrokken 
aan de beschikking der vroegere eigenaars en alle andere per
sonen, die vroeger, d.w.z. tot datum dezes, eenig recht, hoe ook 
genaamd, daarop of daartoe konden doen gelden. 

Op de stukken gronds of terreinen, hierboven bedoeld, 
zullen toepasselijk zijn de artt. 2, 3, 4 en 5 van Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 663, dd. 15 October 1889 (gepubliceerd in 
Staatscourant dd. 6 Nov. 1889). 

Beschikbaarstelling 
van Gouvts. grond 
voor uitwijkp~aat
sen aan de tramlijn 
Johannesburg
Boksburg. 

ART. 64. Met algemeene stem men wordt besloten bet Bepalingen omtrent 
~ewijzigd voorstel ter opleiding van leerlingen aan de de opleiding van 
"'t t d } k ·· · ·· h 1 d t k leerlingen aande ::, aa s ru <: enJ In ZIJn ge ee goe e euren. Staatsdrukkerij. 

Bet bedoelde voorstel luidt: 
1. Ret getal der leerlingen bij de Staatsdrukkerij zal voor

loopig nict meer bedragen dan 5 (vijf). Uit de inwoners van 
Pretoria, zal niet meer dan een leerling worden aangenomen. 
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2. Zij, die leerling wenschen te worden, wenden zich daar
toe onder schriftelijke toestemming hunner ouders per eigenhandig 
geschreven brief tot den Directeur der Staatsdrukkerij. 

3. Zij moeten in de Zuicl Afrikaansche Republiek geboren 
zijn en mogen bij imliensttrecling niet jonger zijn dan 12 en 
niet oucler dan 16 jaren, zulks te staven door overlegging van 
een bewijs. 

4. Zij moeten kunnen lezen, schrijven en rekenen, een en 
ander te onderzoeken <loor den Directeur. 

5. Overtreft het aantal applicanten het aantal plaatsen dan 
zal de Direeteur een vergelijkend onderzoek instellen naar hunne 
bekwaamheid in lezen, schrijven en rekenen en de vijf bekwaamsten 
aanstellen 

6. De ouders gaan een schriftelijke verbintenis aan met den 
Directeur der Staatsdrukkerij namens de Regeering, waarbij 
zij zich verbinden hun kind voor den tijd van vijf jaren als 
leerling bij de Staatsdrukkerij te zullen laten. 

7. Bij willekeurige verbreking van de zij<le of door de schnld 
der ouders van deze verbintenis zullen de ouders verplicht 
zijn het gedurende zijn diensttijd door den leerling genoten 
salaris ten voile aan de Regeering te restitueeren. Ongehoor· 
zaamheicl en plichtsverzuim zullen gestraft worden met boete 
en ontslag. 

8. Bij gebleken onbekwaamheid of ongeschiktheid van den 
leer ling tot een der vakken bij de Staatsdrukkerij wordt hij zon
der meer ontslagen. 

D. Bij voldoende bekwaamheid, door den Directeur te be
oordeelen, zal de leerling aan de Regeering worden voorgedragen 
om als ambtenaar te worden aangesteld. In het tegenoverge
stelde geval wordt de leertijd verlengd. 

10. Gedurende zijne leerjaren bezoekt elke leer ling een avond
sehool, ten einde het vroeger op school geleerde te onderhouden 
en aan te vullen. De Directeur stelt zich van t'~<l tot tijd op 
de hoogte van de geregelde opkomst der leerlingen en van hunne 
vorcleringen. 

11. De leerlingen worden opgeleid voor de administratie, 
voor letterzetter, voor drukker, of voor bookbinder naar gelang 
der geschiktheid. 

12. Zij ontvangen hun onderricht in hun vak van de amb
tenaren der Staatsdrukkerij, doch onder onmiddellijk en nauw
lettend toezicht van den Directeur. 

13. De leerling uit Pretoria (zoo er een is) ontvangt een 
jaarlijksche toelage van £36. De leerlingen van buiten dit dorp 
genieten een toelage van £75 'sjaars. Allen echter kunnen, na 
twee jaren onafgebroken cliensttijd, bij uitstekencl gedrag en 
goede vorderingen, aan de Regeering voor verhooging worden 
voorgeclragen. 

14. De ouders zijn verplicht zorg te dragon, dat hunne kin
deren gehuisvest worden bij ter goeder naam en faam bekend 
staande personen, die zich tevens belasten met hunne godsclien
stige opleiding 

15. De ou'clers kunnen steeds op schriftelijk verzoek alle 
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inlichtingen van den Directeurbclwmcn, omtrcnt alles wat hunnc 
kinderen betrcft. 

16. Elk leerling wiens ouders buiten Pretoria wonen, kan 
een verlof van zcs weken per jaar bekomen, in eens of in ge
deelten. Deze termijn wordt aileen bij ernstige omstandigheden 
overschreden. ' 

17. Voor ouder looze kindercn tredcn de voogden op en zijn 
eveneens verantwoordelijk. · 

18. Telkens wanncer• nieuwc leerlingen kunnen geplaatst 
worden, zal kennisgcving daarvan in de Staatscourant geschieden. 

ART. 73. De Raad vereenigt zich eenparlg met Uit- Wet No. 14, 1886, 
voerende Raadsbesluit art. 361, dd. 10 Mei 1890. (uitlevering van 

misdadigers aan de 
Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: Kaapkolonie) voor 

een j aar ver lengd. 
A an de or de: Minute R. 4982/84, inhoudende de correspondentie 

over het inwerkingtreden van een wet en van een tractaat van 
uitlevering met de Kaapkolonie. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbcnde op Volksraadsbesluit 
art. 71, dd. 10 Mei 1889; 1) 

Overwegende, dat door verschillende omstandigheden nog 
geen tractaat van uitlevering met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen; 

Besluit aan den Edelachtb. Volksraad voor te stellen de 
Regeering wederom te machtigen de werking van wet No. 14, 1886, 
(genoemd wet tot uitlevering van misdadigers van de Kolonie 
de Kaap de Goede Hoop) te verlengen voor een tijdperk niet te 
bovengaande een jaar van af datum van desbetreffend te nemen 
Volksraadsbesluit, wanneer het tijdstip, dat de werking van ge
noemde wet No. 14, 1886, zou ophouden, het te sluiten uit
leveringstractaat met de Kaapkolonie nog niet van kracht is 
geworden. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 MEl 1890. 

ART. 77. De Raad, gelet hebbende op Uitvoerende 
Raadsbesluit, art. 357, dd. 8 Mei 1890, zooals vervat in 
de Regeering·smissive van den 8sten Mei 1890, besluit 
te verklaren, :J dat de regula tie voor de dorpen in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, gepubliceerd bij Gouver
nementskennisgeving van den 5den Augustus. 1858, 2

) 

van kracht is en blijft, voor zoover ze niet door of uit 
kracht van latere wetten of Volksraadsbesluiten is ge
wijzigd. 

1
) Zie 'bladz. 45, 143 en 167 van het L. W. 1888-1889; en E.V.R.:B. 

art. 39, 1891, art. 20, 1892, en art. 68, 1893. 
2

) Zie bladz. 85 L. W. 1849-1885. 

Gouv. kennisgeving 
5 Aug. 1858 ( dorps
regulaties) van 
kracht verklaard. 
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De Raad besluit verder de R~geering te machti
gen om met ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, hetzij met wijziging, hetzij met aanvulling van 
genoemde regulatie!l, zulke algemeen~. ?f ,speciale be
palingen en regulat1en te .maken als z~J 111 t belang van 
de goede orde, de rust en den gezondheidstoestand der 
dorpen of van een dorp wenschelijk zal achten. Zulke 
regulatien en bepalingen van kracht te zijn na publi
catie in de Staatscourant en van kracht te bl~jven totdat 
de Volksraad daaromtrent verder zal beslissen, niet 
later dan gedurende de aanstaande gewone zitting van 
den V olksraad. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit, art. 357, dato 8 
Mei '1R90, luidt: 

Aan de orde: Bespreking van de regulatic voor de dorpcn in 
tle Zuid-Afrik:aansche Republiek, gepublicecrd bij Gouvcrncmcnts
kcnnisgeving van den 5den Augustus 1858. 

De Uitvocrendc Raad, overwegcnde dat dezc regulatic wel 
nooit uitdrukkelijkdoor den EdAchtb. Volksraad is goedgekcurd, 
maar toch steeds als wet is bcschou wd ; 

Overwegende, dat het wenc;;chelijk is clke quaestio over de 
geldigneid daarvan, welke zou kunnen geopperd worden, te voor
komen; 

Besluit aan den Edelachtb. Volkeraad voor te stellen om te 
verklaren en te besluiten, dat de genoemde regulatie voor de 
dorpen in de Zuid-Afrikaansche Republiek van kracht is en blijft, 
voor zoover zij niet door of uit kracht van latere wetten of 
Volksraadsbesluiten is gewijzigd. 

De Uitvoerende Raad, verder overwcgende dat het wenschelij k is 
verdere en bctere voorzieningen te maken voor de bcwaring 
van orde en rust in de dorpen en de be·,rordering van den ge
zondheidstoestand daarin, 

Besluit, aan den Ed.Achtb. Volksraad verder voor te stollen 
en de Rcgcering te machtigen, om met advies en consent van 
den Uitvoerenden Raad, hetzij met wijziging, hetzij met aanvnl
ling van genoemde regulatie, zulke algemcene of speciale bc
palingen en regulation te maken, als zij in het belang van de 
goode orde, de rust en den gezondheidstoestand der dorpen of van 
eeri dorp wenschelijk zal achten; zulke regula ties en bcpalingen 
van kracht te zijn na publicatie in de Staatscourant. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 MEl 18.90. 

,13~pa1ingen om trent ART. 90. De Raad gelet heb ben de op Uitv. Raads-
de militaire telc- besluit art. 360, dd. 10 Mei 1B90, alsmede op het daarbij 
graphic. overgelegd voorstel tot het in dienst nemen van vijftien 

of meer manschappen bij het Korps der Rijdende Ar-
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tillerie en Politie der Z. A. Republiek, hecht zijne 
goedkeuring aan Uitv. Raadsbesluit en voorstel beide, 
en bekrachtigt dezelve)), 

Gemeld Uitv. Raadsbesluit luidt: 
, Aan de orde : Minute R. 235/90, inhoudende correspon

dentie over de opleiding van veldtelegrafisten bij de Rijdende 
Artillerie en Politie. 

, De Uitv. Haad lettende op het voorstel tot het in dienst 
nemen van vijftien of meer manschappen ter opleiding tot tele
grafist bij hot Korps der Hijdende Artillerie en Politie der Zuid
Afrikaansche Hepubliek, ingezonden door den Commandant
Generaal, 

,Besluit dat voorstel goed te keuren en aan den Edel Achtb. 
Volksraad tor bekrachtiging voor te leggen." 

Gemeld voorstel l uid t : 
Art. 1. Aan het hoofd van het departement Militaire Tele· 

graphie staat een onderwijzer door de Regeering aangeste.ld met 
den rang van Luitenant. 

2. Het aantal militair-telegrafisten zal voorloopig vijftien 
, bedragen en kan naar gelang der behoefte vermeerderd worden. 

3. Zij, die militair-telegrafist wenschen te worden, wenden 
zich daartoe, onder schriftelijke toestemming hunner ouders of 
voogden, per eigenhandig geschreven brief tot den Commandant
Generaal, door middel van den Commandant der R. A. & P. 

4. Zij mogen bij indiensttreding niet j onger dan 15 en niet 
ouder dan 21 jaren zijn en geboren in deze Republiek, zulks te 
staven door overlegging van een bewijs. 

Zij moeten zonder lichaamsgebreken en van een gezond en 
krachtig lichaamsgestel zijn. 

5. Zij moeten behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen, 
een en ander te onderzoeken door of namens dep. Commandant
Generaal. 

G. Overtreft het aantal applicanten het aantal plaatsen, dan 
zal een vergelijkend onderzoek worden ingesteld naar hunne 
bekwaamhcid in lezen, schrijven en rekenen, en de bekwaamsten 
aangesteld worden. 

7. Zij moeten zich verbinden voor den tijd van minstens 3 
jaren en zich onderwerpen aan de bepalingen en voorschriften 
in werking bij de R. A. & P. dezer Republiek. 

8. Bij gebleken ongeschiktheid om als militair•telegrafist 
te worden opgeleid, zullen zij van dien dienst vrij gesteld 
worden en kunnen dan als gewoon artillerist dienstnemen voor 
het overige gedeelte van hunnen diensttijd. 

9. Bij de indiensttreding dragen zij den titel van Leerling
Telegrafist. Zoo noodig genieten zij schoolonderwjjs. 

10. Zij ontvangen hun onderricht van den Luitenant voor de 
Militaire Telegraphic onder toezicht van hooger geplaatste officieren. 

11. De leerlingen-telegrafist genieten een soldij van 4/6 per 
dag; aangesteld als militair-telegrafist wordt dat salaris ver" 
meerderd. 

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



Verhooging van het 
tarief v. den Hoofd
en Onderbaljuw. 

1890] 52 

12. Na blijken gegcven to hebben van bekwaamhcid en er
varing in hot bedienen der toestellcn, maken van vcrbindingen 
enz. door den Commandant-Gcneraal te beoordeelen, wordt de 
lcerling militair-telegrafist, terwijl gelegenhcid bestaat om op 
te, klimmen tot telegrafist met rang van korporaal, sergeant of 
lui tenant. 

13. Zij worden gehuisvest, hebben vrij kleeding en voeding 
als de artilleristen der R. A. & P., terwijl voor de godsdienstige 
opleiding zal zorg gedragen worden. 

14. Verlof voor leerlingen of militah-telegrafist, wier ouders 
buiten Pretoria wonen, wordt verkregen volgens de rcgulaties 
der R. A. & P. 

15. Telkens wanneer nieuwe leerlingen-telegrafist kunnen 
geplaatst worden, zal oproeping daartoe in de Staatscourant ge
schieden. 

ART. 109. De Raad, gelet hebbende op Uitvoerende 
Raadsbesluit thans aan de orde, besluit het tarief voor 
den hoofdbaljuw en onderbaljuws te stellen op vier 
shillings en zes pence per uur voor paardenhuur, in 
plaats van drie shillings en zes pence, zooals thans. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is van 10 Mei 1890, 
art. 362, luidende: 

Aan de orde: Minute R. 7267/90, inhoudende door den 
Hoofdrechter ingezonden verzoeken van den hoofdbaljuw en de 

IWiFT onderbJlju ws om verhooging van hun tarief. 
Besloten aan den E. A. Volksraad aan te bevelen hot tarief 

van drie shillings en ze3 pence per uur voor paardenhuur, voor
komende in hot "Tarief van betalingen, die in rekening kunnen 
worden gebracht door den hoofdhaljuw en onderbaljuw," voor
komende in wet No.8, 1883, te brengen op zcs shillings per uur. 

VOLKSRAADSJ3ESLUIT, 16 MEl 1890. 

Wijzigingvan art. 2, ART. 128. De Raad vereenigt zich eenparig met de 
al. 1' letter c, van wijziging in de wet 1), zooals opgenomen in Uitvoerendo 
~!ia~~:) 3

' 
1885

' Raadsbesluit art. 345, dd. 5 Mei 1890. 

Inschrijving van 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde : Bespreking van de wenschelijkheid om de 

eerste alinea van art. 2, letter c, van wet No.3, 1888, to wijzigen, 
Besloten aan den Ed.Achtb. Volksraad voor te stollen, de 

genoemde alinea te wijzigen als volgt: 
Zij, die zich vestigen in de Republiek tot het drijven van 

i) Zie bladz. 1S39 van het L. W. 1849-1885, 
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handel of anderszins, zullen ingeschreven moeten zijn in een Aziaten verplich
register, afzonderlijk daartoe te houden door de Landdrosten van tend gesteld bij door 
de respectieve districten of, andere daartoe door de Hegeering de Regeering aan te 

wijzen ambtenaren. 
nan te wijzen ambtenaren, volgens een model voor te schrijven 
door de Regeering. 1

) 

VOLKSRAADSBESLUlT, 19 MEl 1890. 

ART. 145. De Raad vereenigt zich met de wijziging 
van de tweede alinea van art. 2, van wet No. 2, 
1882 2). zooals voorgesteld in Uitv. Raadsbesluit, art. 
344, dd. 5 Mei 1890. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde : Minute R. 12532/89, inhoudende correspon
dentie over hot oprichten van schutten. 

De Uitvoerendc Raad, lettende op de 2de alinca van art. 2 
van wet No. 2, 1882, zjjnde wet op schutten dcr Zuid-Afrikaan
sche Republiek, luidende a1s volgt: 

Voorts dat de schutten op geen naderen afstand van elkander 
mogen opgericht worden dan 18 mijlen. 

Overwegende, dat in sommige gevallen deze bepaling strom
mend werld, zijnde somtijds de afstand van 18 mijlen te groot. 

Besluit aan den Ed.Achtb. Volksraad voor te stollen ge
noemde aline a te wij zig en als volgt : 

Voorts wordt bepaald: dat de schutten op geen naderen af
stand van elkander mogen opgericht worden dan 18 mijlen, tenzij 
de Uitvoerende Raad om bijzondere rcdenen hot wenschelijk 
oordeelt om op of bij publieke delverijen of bij dorpen een schut 
op kortercn afstand toe te staan. 

VOLKSRAADSBESLUlTEN, 20 MEl 1890. 

Wijziging van art. 2, 
al. 2, wet No. 2, 
1882, op schutten. 

Schutten moeten 18 
mijlen van elkander 
zijn, tenzij Uitv. 
Raad anders bepaalt 

Anrr. 149. De Raad, gelet hebbende op Regeerings- Uitlegging art. 72, 
missive B. B. 1999j90, dd. 20 Mei 1890, betrekking heb- R. v. o. 
ben de op de vraag hoe art. 72 3

) Reglernen t van Or de 
moet worden uitgelegd, vereenigt zich met de Hoog-

1
) Zic Gouverncmcntskcnnisgcving No. 241, dd. 17 Juni 1890, 

voorkomendc in dit wcthoek. 
2

) ~ie hladz. 1091 van hct L. W. 1849-1885. 
3

) Zie bladz. 1086 van hot L. W. 1849-1885, en zic verder in- dit 
wetboek E.V.RB. art. 321, 1891, en T.V.It.n. art. 433, 1891. -
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niet door dierlijke 
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toestemming van 
den Volksraad,Uitv. 
Raad of Regeering 
noodig. 

Verlof noodig voor 
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Regeering gemach
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trekken. 
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edele Regeering daarin, dat gezegd artikel verduide
lijkt moet worden en besluit: de woorden « of anders
zins )) in de tweede alinea van bet artikel te schrappen 
en daarvoor in p1aats te stollen. de woorden « of alle 
andere stukken, die de Volksraad bij besluit als noo
dig verklaart, )) en verdcr achter de woorden : << moeten 
worden behandeld,)) in te voegen de woorclen: << zullende 
onder de uitdrukking « behandeling door den Volksraad )) 
worden verstaan het feit, dat de Raad de zaak zelve in 
kwestie in eigen boezem in haar geheel ingaat en over 
de algemeene strekking er van beraadslaagt, maar niet 
het feit dat de Raad over eeu onderwerp in discussie 
treedt, om hetzel ve hetz\j naar eene commissie, hetzij 
naar den Uitvoerenden Raad of de Regeering te ver
wijzen.)) 

ART. 150. De Raad hecht zijn goedkeuring aan 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 371, dd. 16 Mei 1800. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: Bespreking van de vraag, of het mogelijk is 
onder de bestaande wet, dat private personen of maatschappijen 
op hunnen grond spoor- oftramwegen mogen aanleggen en exploi
teeren zonder voorafgaande toestemming van den Edelachtbaren 
Volksraad, Uitvoerenden Raad of van de Regeering. 

De Uitvoerende Raad, de wenschelijkheid inziende, dat elke 
onzekerheid hieromtrent worde opgeheven, 

Besluit aan den Edelachtbaren Volksraad voor te stellen, 
te bepalen en te besluiten: 

lo. Dat niemand, wie het ook zij, hot rccht zal hebben 
om binncn de grenzen van dozen Staat spoor- of tram
wegen gedreven door andere dan dicrlijke kracht aan 
aan te leggen en te exploiteeren, zonder daarvoor de 
uitdrukkelijke toestemming te hebben ver_kregen van 
den Volksraad of van den Uitvoerenden Raad of van 
de Rcgecring daartoc door den Volksraad gcmachtigd. 

2o. Dat de Rcgcering wortlt gcmachtigd, om met ad vies en 
consent van den Uitvocrcnden Haa<l zulkc bcpulingcn 
(inhoudcnde strafbcpalingcn) nit to vaardigcn en zulkc 
maatrcgclcn to nomen als noodig en 1venschclijk zijn 
ter uitvocring en handhaving van hot onder lo. be
paalde. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 24 MEI 1890. 

AnT. 174. 1
) De Raad besloot eenparig zijn goed- Vermindering cler 

konring te hechten aan de vermindering der spoorweg- spoorwegbelasting. 

belasting met vijf shillings; de vermindering effect te 
hebben van af 1 Januari 1891. 

AnT. 175. De Raad keurdc bet voorstcl vervat in 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 388, dd. 24 Mei 1890 een
parig goed. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

A an de orde: Bespreking over het tookennen van erven 
nan elk der drie Hollandscho kerken, in overeenstemming met 
desbetreffende besluiten van den Edelachtb. Volksraad. 

Besloten aan den Edelachtb. Volksraad voor te stollen, dat 
erven, voor kerkelijke doeleinden aldus aan de drie Hollalldsche 
kerken geschonken, door die korken zullen m.ogen worden ver
kocht, ten einde de opbrengst te besteden voor kerkelijke doel
einden en weg te nemen de beperking, dat zij aileen mogen 
worden gebruikt om er kerkelijke gebouwen op to zetten. 

V erandering cler 
voorwaarden ver
bonden aan de 
schenkingen van 
erven voor kerke
lijke doeleinden. 

Anrr. 179. De Haad, gelet hebbende op de mernories Verandering van 
onder VRR. artt. 434 en 440 en op het rapport der art. 7, wet No.5, 
Mernoriecommissie, thans aan de orde, besluit art. 7 1887 

(Drankwet.) 

van wet No. 5, 1887 2
), te veranderen als volgt: 

))Geen kleurling en inboorling, zijnde van Zuid
Afrika, zal dranken kunnen of mogen koopen zonder 
een verlofbrief van zijn diensthecr; de gelicentieerde 
verkooper dit overtredende, zal gestraft worden met 
eene boete Yan niet minder dan £25 en met ontneming 
zijner licentie, n1et verbod tevens aan den gestrafte om 
weer dranklicentie te hebben.)) 

1
) 7.:ie V.R.B. 16 Nov. 1874, art. 252, bladz. 603, L. W. 1849-1885, 

V.R.R 7 Juni 1876, art. 118, bladz. 661, L. W., 1849-1885, Gouv. Ken
nisgeving No. 106, dd. 21 Juli 1879, bladz. 720, L. W., 1849-1885, 
V.R.B. <ld. 20 Sept. 1884, art. 525n, blaclz. 1267, L. W., 1849-1885, V.R.B. 
dd. 30 Oct. 1884, art. 110, hladz. 1291, L. W., 1849-1885, Gouv. Ken
nisgeving No. 20, dd. 26 .Tannari Hi85, bladz. 1314, L. W., 1849-1885. 

2
) Zie bladz. 109 van hct L. w. 1886-1837. 

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



1890J 56 

VOLKSRAADSBESLUITEN~ 27 MEl 1890. 

AnT. 182. De Raad besloot met algemeene stem men 
dat de voorzieningen van Volksraadsbesluit art. '.i. 79, 
dd. 24 Mei 1890, in werking zullen treden dadelijk na 
publica tie in de Staatscourant 1 

). 

Verklaring en aan- AnT. 184. De Raad vereenigdE9 zich eenparig met 
vulling van wet No. het Commissierapport in zake de memories. van A. C. 
3, 1886 

2
) op het I" · D G K A H M ld registreeren van 'oune e. a., . . . ruger e. a., . . u er e. a. en 

servituten. W. M. Edwards. 

Reg. van Alden in 
zekere gevallen ge
machtigd een servi
tuut op het transport 
van het dienstbaar 
erf te registreeren. 

Goedkeuring der 
onderhandelingen 
der Regeering met 
betrekking tot het 
Kerkplein te 
Pretoria. 

Bedoeld rapport luidt: 
Uwe Commissie is van oordeel dat memorialisten in deze 

een verkeerde opvatting der wet hebben, aangezien volgens de 
wet het voldoende is als de aanteekening van het servituut 
geschiedt ten Registratiekantore op het aldaar berustend duplicaat
transport van den eigendom waarop het servituut rust en in het 
register, zonder dat het noodzakelijk is zulk een aanteekening te 
maken op het transport in bezit van den eigenaar. 

Uwe Commissie beveelt overigens aan om het volgende 
besluit te nemen en aan memorialisten mede te deelen, n.l.: 

In aile gevallen waarin binnen de twee jaren genoemd in 
wet No. 3, 1886, een servituut ten kantore van den Registrateur 
van Akten, volgens art. 1 van genoemde wet is aangeboden en 
·wel geregistreerd, maar niet geregistreerd bij het transport van 
den eigendom waarop het servituut rust, zooals voorgeschreven 
in genoemd art. 1, wordt de Registrateur gemachtigd om zoodanig 
servituut of nit eigen beweging of op verzoek van belanghebbenden 
volgens de wet te voegen of te registreeren bij het transport van 
den eigendom, waarop het servituut rust, mits zulk een eigendom 
nog niet vrij van dat servituut aan derde personen is over
gedragen. 

ART. 188. De Volksraad. gelet hebbende op lJit
voerende Raadsbe~luit art. 38f) van 24 Mei 18!)0~ besluit 
de handelingen van de HEd. Regeering ver'vat in bedoeld 
Uitvoerende Raadsbesluit goed te keuren en machtigt 
de HEd. Regeering de zaak op de daarin voorgestelde 
wijze te voleindigen. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde: Minute R 546a/90 en R 1273/90 inhondende 

correspondentie over het Kerkplein te Pretoria. 
De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op de onderhande

lingen met de commissie door de mans-lidrnaten der N ederduitsch 
Hervormde of G ereformecrde Gemeente van Pretoria gekozen 
en op het uiteindelijk voorstel van de Regeering, aangenomen 
door die commissie; 

1
) Deze publicatie vond plaats in de Staatscourant van 25 Juni 

1890. 
2

) Zie bladz. 23 van het L. W. 1886-1887. 
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Besluit: deze correspondentie aan den E. A. Volksraad voor 
te leggen ter goedkeuring der gevoerde onderhandelingen en ter 
machtiging, om in overeenstemming daarmede een overeenkomst 
te sluiten en de zaak ten einde te brengen. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JUNI 1890. 

ART. 249. De Volksraad de memorie n1et het rap
port der Memorie-Commissie dienaangaande in over
weging genomen hebbende, kan zich met gezegd rap
port niet vereenigen, doch draagt de Regeering op aan 
bet verzoek van memorialisten 1

) te voldoen, voor zoover 
betreft de Gouvernementsgronden binnen de geprocla
meerde vel den in de Kaap-Vallei, om van de verpach
ting drie maanden vooraf kennis te geven. Memoria
listen afschrift te doen geworden van dit besluit, als 
antwoord op hunne 1nemorie. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNI 1890. 

AR'r. 316. De Raad vereenigde zich met de meening 
der Regeering in de missive (BB. 2175/90, dd. 7 Juni 
1890) neergelegd en keurde deze goed. 

Gemelde missive luidt: 
Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter 

van den Edelachtb. Volksraad, Pretoria. 

HoogEdelachtb. Heer, 

Ik heb de eer u hierbij uit naam der Regeering te verzoeken 
van uwe Achtbare Vergadering inlichting en uitleg te vragen 
omtrent de verhooging van invoerrechten op gedistilleerde dran
ken, bedoeld in art. 274 2

) van uwe notulen van deze zitting. De 
Regeering stelt er prijs op zekerheid te hebben omtrent de vraag 
of de verhooging van invoerrechten van 6s ... tot I Cis. per gallon 
op gedistilleerde dranken beneden proef a1 dan niet van toe
passing is op producten van aangrcnzendc Staten en Kolonien. 
De Regeering meent dat het niet de bedoeling van uwe Achtb. 
Vergadering was die producten in die verhooging in te s:uiten, 
en wenscht daarom voor te stollen dat Uwe Achtb. Vergadering 
hesluite, dat de verhooging van gedistilleerde dranken van 6° tot 
50°, ingesloten wijn van 6s. tot lOs. per gallon, niet van toepas
sing zal zijn op de producten der aangrenzende Staten en Ko
lonien. 

Ik heb, enz. 
w.g. Dr. W. J. LEYDS, 

Staatssecretaris. 

1
) Nl. tot verpachting van Gouvcrnementsgronden in de Kaap

vallei. 
2

) Zie art. 3, wet No. 3, 1890, bladz. 10 van dit wetboek,. 

Reg. opgedragen 
drie maanden vooraf 
kennis te geven van 
de verpachting van 
gronden binnen de 
geproclameerde 
velden in de Kaap
vallei. 

Verhooging der be
lasting op gedistil
leerd, art. 3, wet No. 
3, 1890, slaat niet op 
gedistilleerde dran
ken uit de aangren
zende Staten en 
Kolonien. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNI 1890. 

ART. 333. De Raad, gelet hebbende op de redenen 
aangevoerd in par. 8 van het verslag van den staat van 
het openbaar onderwijs, besluit dat niet meer dan 25 
of hoogstens 30 leerlingen onderwezen zuHen mogen 
worden door een onderwijzer of eene onderw~jzeres, die 
onder anderen voldoen moe ten aan het bepaalde in artt. 
7 en 12 der wet op het onderwijs 1

) en waarvan een 
certificaat moet overgelegd worden door de betrokken 
schoolbesturen. Dit besluit van kracht te zijn van en 
na 1 October a.s. en dadelijk gepubliceerd te worden 
in de Staatscourant. 

VOLKSRAADSBESLUIT. 15 JUNI 1890. 

AnT. 3HO. 2
) Do Raad, gclet hebbende op Uitvoerende 

Raadsbesluit art. 425, dd. '14 Juni 1800, vragende dat 
de Regeering moge gemaehtigd worden orn met ad vies 
en consent van den Uitvoerenden Raad concessie te 
Yerleenen om water van uit Vaalrivier naar Johannesburg 
en den Witwatersrand te leiden ; 

Besluit de Regeering daartoe te machtigen in termen 
van en onder de bEpalingen bedoeld in het Uitvoerende 
Raadsbesluit. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde: Bespreking van de wenschelijkheid om J ohan

nesbnrg en de Witwatersrandsche delverijen te voorzien van 
voldoend water ; 

De Uitvoerende Raad, overwegende dat de beste wijze om dat 
te doen is om het water nit de Vaalrivier daarheen te brengen; 

Besluit aan d<.)n E. A. Volksraad voor tc stollen aan de 
Regecring machtigiug te verleenen om met advics en consent 
van den Uitvoerenden Raad concessie te verleenen om water van 
nit Vaalrivier naar Johannesburg en den Witwatersrall<l tc leidcn, 
de conce· sionaris het recht tc hcbben pijpen en leidingen te 
leggcn boven of onder de wegen, straten en pleinen, zoodanig 
dat hct verkeer op die wegen door zulke werken niet wordt be
lemmerd en vcrder met iuachtneming van zulke verdere be~Jalingen 
als de Regeering noodig en wenschelijk zal ach ten. 

1
) Zie blath. 1071 en 1072, L. ·w., 184!J-1885. 

2
) Zie concessie aan F. C. Eloff en C. Schiirmann, gepubliceerd in 

de "Staatscourant" van 4 Dec. 1889, gcwijr.igde concessje van F. C. 
Eloff en C. Schiirmann, gepnblicecrd in de "Staatscourant" van 15 Oct. 
1890, E.V.R.B. art. 864, dd. 7 .TnU 1893, waarhij yoor kcnnisgeving 
wordt aangenomen T.V.B.n. art. 470 en 484, vmn, behclzcndc goctl
keuring dier concessie. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 19 JUNI 1890. 

ART. 434 .. 1
) De Raad, gelet hebbende op de aan

beveling van de commiss:e thans aan de (Jrde, besluit 
dat de eerste eedsailegging van de leden van den Twee
den V olksraad zal geschieden in hand en van den V oor
zitter van den Eersten Volksraad. 

ART. 436. 1
) De Raad gelet hebbende op de aan

beveling thans aan de orde, besluit den Uitvoerenden 
Haad te machtigen, om in die gevallen, waar de Volks
raad geen voorziening heeft gemaakt in verband met 
de instelling eener Volksvertegenwoordiging, bestaande 
uit twee Volksraden, zoodanige overgangsmaatregelen 
te nemen en overgangsbepalingen te maken, als hem 

' noodzakelijk en wenschelijk zullen blijken. 

ART. 438. De Raad, gelet hebbende op art. 1111 
van de besluiten van 23 Juli 1889, gelet hebbende op 
art. 33 van de nu in zoover hehandelde wet tot in
stelling eener Volksvertegenwoordiging, bestaande uit 
tweg Volksraden, besluit dat art. 4 van wet tot wijzi
ging van wet no. 7, 1882 2

) zal luiden als volgt: Deze 
wet treedt in working twee rnaanden na publicatie in 
de Staatseourant. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JUNI 1890· 

ART. 502. De Volksraad besluit om zich te ver
eenigen met de aanbeveling van het commissierapport 
omtrent de gewijzigde concessie 3

) thans aan de orde 
en besluit derhal ve die gewijzigde concessie goed te 
keuren in haar geheel. 

1
) Zie wet No. 4, 1890, bladz. 22 van <lit wetboek. 

2
) Zie wet op 't kiesrecht, bladz. 1135, L. \V.,-1849-1885, ge\vijzigd 

door wet No. 5, 1890, bladz. 27 van dit wetboek en de a]daar ver
melde wetten en hesluiten. 

3
) Gepubliceerd in de "Staatscourant" van 20 Augustus 1890, 

Eerste eedsafiegging 
der leden van den 
'rweeden Volksraad 
in handen van den 
Voorzitter van den 
Eersten Volksraad. 

Uitv. Raad gemach
tigd overgangsbepa
lingenvoor 'rweeden 
V olksraad te maken. 

W ij ziging der spoor
wegconccssie aan de 
N. Z. A. S.M. 
goedgekeurd. 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 1 JULI 1890. 

ART. 543. De Volksraad, gelet hebbende op de aan
merkingen door den tijdelijken voorzitter aangebracht 
in zake daggeld van den voorzitter, besluit, dat zoodra 
de voorzitter afwezig is. de lOs. daggeld, bedoeld in 
Volksraadsbesluit art. 443 van 1889, zal overgaan op den 
tijdelijken voorzitter. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JULI 1890· 

ART. !392. De Raad, g~let hebbende op den post aan 
de orde: 1) op art. 18 van het rapport der Begrootings
t.:ommissie, op de memories door de Memoriecommis
sie overgelegd onder V. R. H. 2!30/90, V. H. R. 119;DO 
en V. R. R. 356/90, op de aanbevelingen der J\1emorie-. 
commissie daarop, besluit: 

1. Den post goed te ke uren. 
2. Zich niet te kunnen vereenigen met de opmer

king rl.er Begrootingscommissie «dat de Regeering 
volgens wet geen contract of concessie behoort aan te 
gaan zonder tender-~anvrage, naardien er geen wet is 
die hierin op de door de commissie uitgedrukte wijze 
voorziet. 

3. De Raad drukt verder zijn gevoelen uit, dat het 
niet wel mogelijk is om met juistheid te bepalen welke 
concessies, vergunningen, contracten of overeenkomsten 
door den Uitvoerenden Raad of wel door den Volks
raad moeten worden verleend en goedgekeurd, maar 

4. Besluit dat die soort van conces~ies, waarop de 
commissie doelt, h.v. die voor gas en electrische ver
lichting, voor tramwegen, in beweging gebracht door 
dierlijke kracht, voor de betere regeling van den water
toevoer voor dorpen door middel van pijpen, in het 
vervolg zullen worden bekrachtigd door den Volksraad 
tenzij de Staatspresident met consent en advies van 
den Uitvoerenden Raad moge besluiten dat de drang 
der omstandigheden y::~n dien aard is, dat het niet 
rnogelijk is d~ goedkeuring van den Volksraad af te 
wachten. 

5. De Raad besluit verder zich in zooverre te ver
eenig~n met het rapport der Mernoriecommissie, dat 
de Hegeering of de Uitvoerende Raad, zondE-r bekrach-

----------··-·-·---- ----
1

) N,l. den. post " Inkomsten uit concessies." 
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tiging van den V olksraad, geen concessie behoort te 
verleenen voor het aanleggen van tran1s in de publieke 
wegen en stratfm, wanneer die gedreven worden door 
andere dan dierlijke kracht. 

6. De Raad besluit verder, de Regeering als een 
algemeenen regel op te dragen, om daar, waar bet haar 
eenigszins mogelijk is, de pu blieke inrichtingen tot het 
daarstellen van verlichting en andere zaken, opgeson1d 
onder afd. 4 van dit besluit, zelve en direct van Re
geeringswege tot stand te brengen na daartoe in elk 
speciaal geval de sanctie van den Volksraad verkregen 
te hebben. 

De Raad besluit den memorialisten een afschrift te 
te zenden van dit besluit. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 23 JULI 1890. 

ART. 1034. De Raad hecht z\jn goedkeuring aan 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 430~ dd. 16 Juni 1890. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde: Minute R.1174/90, inhoudende extract van het 

reisverslag van ZHEd. den Staa,tspresident, met extract van het 
desbetreffend Uitvoerende Raadsbesluit, art. 24, dd. 10 Jan. 1890. 

Besloten zich met het advies van den Staatsprocureur daar
over te vereenigen en aan den Edelachtb. Volksraad voor te 
stellen om art. 3 van wet No. 6, 1886, 1

) te wijzigen als volgt: 
"Die verkooping van onroerend goed, bedoeld in art. 9, Wet 

No. 10, 1885, zal geschieden zonder reserve en zal na behoorlijke 
publicatie in de Staatscourant steeds in de maand December 
plaats hebben." 

ART. 1044. 2
) De Raad vereenigde zich met de aan

beveling der Memoriecommissie, uitgedrukt in haar 
rapport. 

Deze aanbeveling luidt: 
Uwe ·Commissie zou den E. A. Volksraad wegens deze om· 

standigheden in· bedenking willen gcvcn te besluiten dat alle 
memories voor 't vervolg zoo zullen worden ingericht, dat de 
naamteekeningen der memorialisten na het vullcn van een blad 
zullcn voorkom.en op de volgende bladen, opdat de lezing of het 
tellen cr van kan plaats hebben door het omslaan der bladzijden. 

1) Zie bladz. 27 van het L. W. 1886-1887. 
2

) Zie art. 71 R. v. 0. voor den E. V., voorkomende in dit wetboek. 

Wijzigingvan art. 3, 
Wet No. 6, 1886, 
omtrent den ver
koop van onroerend 
goed in executie 
voor onbetaalde 
belasting. 
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indienen van bur
gerrechten tot 30 
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Premies op het be
rereiden van wollen 
stoffen in de Z.A.R. 

Bepaling van het 
aantalleden van den 
Eersten en Tweeden 
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VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULI 1890. 

ART. 1159. De Raad, gelet hebbende op Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 485, dd. 29 Juli '90, neemt hetzelve 
voor kennisgeving aan en hecht z~jne goedkeuring aan 
bet tot biertoe gedane door de Regeering. 

De Raad besluit vercler den tijd voor bet indienen 
der burgerrechten te verlengen tot op den ?0.3ten Oct. 
as., welke datum de laatste zal zijn, zullende onder 
geen omstandigheden verdere verlenging van tijd 
gegeven worden en zullende geen rechten, na dien 
datum ingezonden, door de Regeering worden erkend. 

Memorialisten te antwoorden, dat door den Raad 
nog geen deflnitief besluit kan genomen worden met 
betrekking tot bet geven van grond als compensatie. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 AUGUSTUS 1890. 

ART. 1104. De Volksraad, gelet hebbende op de 
memories thans aan de orde, gelet hebbende op Volks
::aadsbesluit art. 347, dd. 5 Juni 1889, besluit de Re
geering te rnachtigen om· onder behoorlijke bepalingen 
een prernie uit te Ioven van £2000, £1500 en £1000, 
respectievelijk als een eersten, tweeden en derden prijs 
voor de levering van een bepaalde hoeveelbeid wollen 
stoiTen van een bepaalde qualiteit en gefabriceerd door 
iabrieken, die binnen drie jaren na dit besluit in deze 
Repnbliek zullen opgericht zijn. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 AUGUSTUS 1890. 

ART. 1168. 1
) De Volksraad, gelet bebbende op het 

Commissierapport, regelende het aantal Volksraads
leden voor den Eersten en Tweeden Volksraad, thans 
onder behandeling, besluit het Commissierapport on
veranderd goed te keuren. 

Gemeld rapport luidt: 
De Commissie, benoemd bij Volksraadsbesluit art. 466, dd. 23 

Juni 1890 ter optrekking van een -voorstel of schema omtrent 

1) Zie Wet No. 4, 1890, bladz. 22 van dit wetboek. 
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het bepalen van het aantal leden van den Eersten en Tweeden 
Volksraad, heeft de eer te rapporteeren als volgt: 

Uwe Commissie wenscht het hiernavolgende voorstel ter 
overweging aan uwe Achtbare Vergadering voor te leggen. 
"Elk der vijf groote districten, t. w., de districten Pretoria, Pot
chefst:r:oom, I{ustenburg, Lijdenburg en Vrijheid kiest 4 afgevaar
digdcn, 2 voor den Eersten en 2 voor den Tweeden Volksraad. 
Elk der twaalf klcinere di•tricten, t. w., de distticten Utrecht, 
Wakkerstroom, Waterberg, Bloernhof, Middelburg, Heidelberg, 
Standcrton, Marico, Zoutpansberg Ermelo, Lichtenburg, en Piet 
Hetief, kiest 2 afgevaardigden, 1 voor den Eersten en 1 voor den 
Tweeden Volksraad. In kiesafdeeling Goudvelden kiest Johan
nesburg, enz. 1 lid voor den Eersten en 1 lid voor den Tweeden 
Volksraad. Barberton, enz. hetzelfJe. 

Het getal leden h1 elken Volksraad wordt zoodoende op 
24 gebracht. 

Uwe Cornmissie wenscht verder voor te stollen, dat Uwe 
Achtbare Vergadering besluite om de aanstaande verkiezingen 
voor de districten met betrekking tot het bovenstaande als volgt 
te doen regelen. 

In district Pretoria treden 2 leden af in '90 en 1 lid blijft 
zitting houden tct '9:?. Electie moet geopend worden voor 1 lid 
voor den Eersten en voor 2 leden voor den Tweeden Volksraad. 

In district Potchefstroorn treedt or geen enkel lid af in '90. 
Een der leden moet dus nu uitloten en electie geopend worden 
voor 2 leden voor den Tweeden Volksraad. 

In district Lijdenburg treedt 1 lid af in '90 en 2 leden in 
'92. Electie dient dus geopend te worden voor 2 leden voor den 
Tweeden Volksraad. 

In district Utrecht treden 2 leden af in '90. Electie te 
worden geopend voor 1 lid voor den Eersten en 1 lid voor den 
Tweeden Volksraad. 

In district Wakkerstroom treedt een lid af in '90. Electie 
dient te worden geopend voor 1 lid voor den Tweeden Volksraad. 

In district Waterberg treedt 1 lid af in '90 en 1 lid in '92. 
Eleetie dient te worden geopend voor 1 lid voor den Tweeden 
Volksraad. 

In district Bloemhof treden beide leden in '90 af. Electie 
dient te worden geopend voor 1 lid voor den Eersten Volksraad 
en 1 lid voor den Tweeden Volksraad. 

In district Middelburg treedt geen enkel lid af in '90. Een 
der leden zal dus uitgeloot worden en electie dient te worden 
geopend voor 1 lid van den Tweeden Volksraad. 

In district Heidelberg treden beide leden af in '90. Electie 
dient dus te worden geopend voor 1 lid van den Eersten en 1 
lid van den Tweeden Volksraad. 

In district Standerton treden beide leden af in '90. Electie 
dient te worden geopend voor 1 lid van den Eersten en 1 lid 
van den Tweeden Volksraad. 

In district Marico treden beide leden eerst in '92 af. Een 
lid zal dus uitgeloot en electie geopend worden voor :L lid van 
den Tweeden Volksraad. 
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In district Zoutpansberg treden beide leden eerst in '92 af. 
Een lid moet dus uitgeloot en electie geopend worden voor 1lid 
van den ~weeden Volksraad. 

In district Ermelo treden beide leden in '90 af. Electie zal 
dus geopend worden voor 1 lid van den Eersten en1lid van den 
Tweeden Volksraad. 

In district Lichtenburg treedt 1 lid af in '90 en het andere 
lid in '92. Electie dient dus te worden geopend voor 1 lid van 
den Tweeden Volksraad. 

In district Piet Retief treedt 1 lid af in '90 en het andere 
in '92. Electie dient dus geopend te worden voor 1 lid van den 
Tweeden Volksraad. 

In het district Vrijheid treedt 1 lid af in '90. De twee 
anderen eerst in '92, nemen dus zitting in den Eersten Volksraad. 
Electies te worden geopend voor 2 !eden van den Tweeden 
Volksraad. 

Kiesafdeeling Goudvelden Barberton, enz. Het eene lid treedt 
af in '90. Electies te worden geopend voor 1 lid van den lsten 
en 1 lid van den 2den Volksraad. 

Kiesafdeeling, GoudvQlden Johannesburg, enz. Het eene lid 
treedt af in '92. Electie dient alleen te worden geopend voor 
een lid van den 2den Volksraad. 

De nieuwe rooster voor den 1sten Volksraad zal nu als 
volgt worden: 

In district Pretoria 
Potchefstroom 
Rustenburg 
Lijdenburg 
Utrecht 
Wakkerstroom 
Water berg 
Bloemhof 
Middelburg 
Heidelberg 
Standerton 
Marico 
Zoutpansberg 
Ermelo 
Lichtenburg 
Piet Retief 

, Vrijheid 
In kiesafdeel. Goudvelden} 

Barberton, enz. 
In kiesafdee1. Goudvelden } 

Johannesburg, enz. 

blijft 1 
2 
2 
2 

geen 
1 
1 

geen 
1 

geen 
geen 

1 
1 

geen 
1 
1 
2 

geen 

1 

1 
geen 
geen 
geen 

1 
geen 
geen 

1 
geen 

1 
1 

geen 
geen 

1 
geen 
geen 
geen 

geen 

zoodat 17 leden zitting blijven 
tot 1894. 

houden tot 1892 en 7 leden 

In 1892 treden 17 leden af en in 1893 treden 17 nieuwo 
leden op. Dan zal door loting uit die nicuwgekozenen moeten 
bepaald worden, welke 12 leden voor den tijd van 4 jaren en 
Welke 5 leden voor den tijd van 2 jaren zitting zullen houden. 
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1\Iet bctrekking tot de dcsbctrcffendc memories, gcnummcrd 
VRR. 423/90, 429/90 en, 432/90, stclt de commissie uwe Achtb. 
Vergadering voor dat mcmorialisten zal worden geantwoord, dat 
aan hun verzoek niet kan -..vorden voldaan, maar dat Uw Achtb. 
Lichaam het wenschelijker geacht heeft, door de aanneming der 
wetten van den Eersten en Tweeden Volksraad, dat de districts
dorpcn samcn met hot district, waarin zij gelegen zijn, de afge
vaardigde~l zullen kiezen. 

(w. g.J S. W. BURGER. 
J. l\L MALAN. 
F. G. H. WOLMARANS. 
J. VANDER MERWE • 
. r. P. L. LOMBARD. 

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 AUGUSTUS 1890. 

ART. 1204 1). De Volksraad, kennis gemomen heb
bende van de conventie, op den 2den Augustus 11. te 
Pretoria gesloten tusschen de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek en H. M. de Koningin van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittanje en Ierland; 

Met leedwezen ziende, dat Harer Majesteits Gouver
nement nog niet heeft willen toestemmen in bepalingen, 
waardoor de rechtvaardige aanspraken en rechten van 
deze Republiek worden erkend; echter wenschende 
vriendschappelijke betrekkingen met Harer l\1ajesteits 
Gouvernement te onderhouden en te versterken; 

Tevens lettende en vertrouwende op de belofte van 
Harer Majesteits Gouvernement om wanneer het ge
zamenlijk Gouvernement in Swazieland zal zijn gevestigd 
en de concessie-aanvragen geregeld, zulke vraagstukken 
in overweging te nemen als het Gouvernement der 
Zuid-Afrikaansche Republiek voor Harer Majesteits 
Gouvernement zal brengen, n1et een streven mn aan de 
wenschen der Zuid-Afrikaansche Republiek zoover als 
mogelij k te gemoet te komen; 

De genoemde conventie om die reden als een over
gangsmaatregel beschou wen de; 

Overwegende, dat het wenschelijk is uit te doen 
komen, dat de goedkeuring der genoemde conventie niet 
moet worden opgevat als een afstand doen van rechten 
en aanspraken, die de Republiek heeft op grondgebied 
ten oosten van dat der Republiek gelegen en zich die 
rechten en aanspraken uitdrukkelijk voorbehoudende; 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 23 Mei 18tll, voorkomende in dit wetboek. 

5 

Goedkeuring der 
Swaziland -con ven
tie, dd. 2 Aug. 1890, 
en de voorwaarden 
waaraan die goed
keuring verbonden 
is. 
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Verder overwegende, dat bet voor de Repubhek 
noodzakel~jk is, om zicb geen partij te stellen in de 
quaesties welke tusscben Harer Majesteits Gouvernement 
en andere Gouvernementen mocbten bestaan ofon tstaan 
met betrekking tot grondgebied, gelegen ten noor·den 
en noordwesten van de Republiek, en uitdrukkelijk 
verklarende, dat de goedkeuring van de gem;emde con
ventie niet is bet stellen van partij in welken zin ook; 

Eindelijk overwegende, clat het onmogelijk is art. 
22 der genoemde conventie van kracht te doen zijn, 
zoolang de Zuid-Afrikaansche Repnbliek niet aan de 
Tolverbond-conventie deelneemt; 

Besluit: op voorwaarde dat art. 22 der conventie 
slechts van kracbt zal z~in gedurende den tijd dat de 
Zuid-Afrikaansche Republiek deelneemster zal zijn aan 
de Tolverbond-conventie, zijne goedkeuring te bechten 
aan genoemde conventie; 

Verder lettende op het feit, dat het voor de be
waring van rust en orde op de noordwestelijke en noor
delijke grenzen !ler Republiek noodzakel~jk is, dat zekere 
gronden aan die grenzen, nu door die conventie buiten 
bet gebied der Republiek gelegen, waarop kaiferstammen 
zijn gevestigd, die ook gedeeltelijk in het gebied der 
Republiek wonen, alsook gronden, waarop kaiferstammen 
zijn gevestigd geweest, die vandaar zijn verdreven en 
in bet gebied der Republiek gevlucbt, op welke gronden 
die naturellen nog altijd aanspraak maken, aan het ge
bied der Republiek te hechten; 

Besluit verdAr de Regeering op te dragen, 01n met 
Harer Majesteits Gouvernement in onderhandeling te 
treden, ten einde de toevoeging van deze stukken gronds 
aan het gebied der Republiek te verkrijgen. 

Gemelde conventie luidt: 

EENE CONVENTIE 1
) 

TUSSCHEN DE ZUID~AFRIKAAN"SCHE REPUBL1EK, EN HARE 
MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VEREENIGDE 
KONINKRIJK GROOT BRITTANJE EN IERLAND. 

Aangezien Zijn Hoogedele de Staatspresident van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek, als vertegenwoordi· 
gende de Regeering van genoemde Republiek, en Hare 
Majesteit de Koningin van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Drittanje en Ierland, ovcreengekomen 

1
) Deze conventie werd eerst verlengd tot 8 Nov. '93 en later tot 

80 Juni '94, zie ook Gouv.kcnnisgeving No. 389, 1893, en proclamatics 
van U mgwane, koning der Swazies, vcrmeld in Gouverncmcntskennis~ 
gevingen No. 3G1 en 443, 1890. 

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



67 [1890 

zijn, dat het raadzaam is, dat zij eene conventie slui
ten betrekkelijk de schikking van de zaken van Swa
ziland, en rnet betrekking tot andere zaken van belang 
in verband rnet de zaken van Zuid-Afrika; 

Nu, clerhalve, stemmen Zijnhoogedele de Staats
president van de Zuid-Afrikaansche Republiek, als ver
tegenwoordigende de Regeering van genoemde Repu
bliek, en Hare Majesteit de Koningin van het Veree
nigcl Koninkrijk van Groot-Brittanje en Ierland, hierne
vens toe en komen overeen, dat de volgende artikelen 
finaal aangenomen door en tusschen Zijnhoogedele en 
Hare Majesteit, als zij behoorlijk onderteekend, ge
zegelcl en bekrachtigd z\in door Zijnhoogedele den 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
voor de Regeering van genoemde Republiek en door 
Harer Majesteits Hoogen Commissaris van Zuid-Afrika 
voor Hare Majesteit, en als zij behoorlijk bekrachtigd zijn 
door den Volksraad van de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, zullen uitmaken en zijn een conventie door en 
tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en Hare 
Majesteit de Koningin van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittanje en Ierland. 

ART. 1. De onafhankelijkheid van de Swaii:s, ge
lijk erkend door de Oonventie van Londen van 1884, 
wordt bevestigd, en geen inbreuk op die onafhankelijk
heid zal worden toegestaan, zelfs met de toestemming 
van het Swazi Gouvernement, zonder de toestemming 
zoowel van de Regeering van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek als van Harer Majesteits Gouvernement. 

2. :Met de toestemming van het Swazi Gouverne
ment, uitgeclrukt in den vorm van een organische 
proclamatie door de Koningin Regentes en Raad, de 
macht en het gezag van het Provisioneel Oomite, ver
leend door proclamatie gedateerd den 18den De.cember 
1889, en uitgebreid door latere proclamatie voor een 
verder tijdperk, te blijven voortduren voor een onbe
paalden t\jd, onderworpen aan de volgende veranderin
gen en toevoegselen, en aan de vestiging van de vol
gencle constitutie en machinerie van regeering: 

a. Elk der drie Gouvernementen, het Gouverne
ment van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
Harer Majesteits Gouvernement en het Swazi 
Gouvernernent, de macht te hebben om van 
tijd tot tijd de aanstelling van zijn benoem
den vertegen woordiger in het Gou verne
ments-comite te vernietigen, en een anderen 
vertegen woordiger in zijne plaats aan te 
stellen. 

Onafhankelijkheid 
der Swazis erkend. 

Regeling der Regee
ring. 

Gouvernements~ 
Comite. 
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b. Een Gouvernements-secretaris en Thesaurier 
te worden aangesteld door het Gouvernements
comite op de gezamenlijke nominatie van den 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en Harer Majesteits Hoogen Com
missaris, zoodanig ambtenaar op vaste tijden 
rapporten te moeten inlevercn aan den 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en aan Harer Majesteits Hoogen 
Comn1issaris en officieel aan hen mededeelin
gen te moeten doen op last van het Gouver
nements-comite over onderwerpen, betrekking 
hebbende op de zaken van Swaziland. 

c. Een Hooggerechtshof te worden aangesteld, be
staande uit drie rechtsgeleerde leden, goed
gekeurd door den Staatspresident van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en Harer Majes
teits Hoogen Commissaris, of uit slechts een 
lid, indien de Staatspresident van de Zuid
Afrikaansche Republiek en Harer Majesteits 
Hoogen Commissaris een lid genoegzaam 
achten en zoodanig lid goedkeuren. 

d. Zoodanig hof volle macht en jurisdictie te 
hebben over alle personen van Europeesche 
geboorte of afkomst in Svvaziland en over 
alle quaesties, zaken en dingen, waarbij zoo
danige personen belang hebben, met voile 
macht tegen alle personen executie te be
palen, volgens alle vormen van wettig of 
billijk proces, goedgekeurd door den Staats
president van de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek en Harer Majesteits Hoogen Cominis
saris, van elke order, uitspraak, beslissing of 
vonnis door het Hof gegeven in de uitoefe
ning van zijne jurisdictie. 

e. Alle ondergeschikte judicieele aanstellingen, 
hetzij van magistraten, vrederechters of der
gelijken, en alle aanstellingen van politie
beam bten te worden gemaakt door het Gou
vernernents-comite; de aangestelde personen 
vooraf te worden goedgekeurd door den 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en Harer Majesteits Hoogen Cmn
missaris. 

f. De j urisdietie, verleend aan zoodanige onderge
schikte judicieele beambten, zoodanig te zijn 
als goedgekeurd worden zal dool' den Staats
president van de Zuid-Afrikaansche R@publiek 
en Harer Majesteits Hoogen Commissaris. 

g. De wetten te worden ten uitvoer gelegd door 
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aile Gerechtshoven, te zjjn de Romeinsch
Hollandsche wet, gelijk zij van krachi is in 
Zuid-Afrika, maar onderworpen aan zooda
nige veranderingen, toevoegselen ofw\jzigingen 
als gemaakt mogen worden door proclamatie 
van het Gouvernements-comite van eenige 
wetten, voorschriften of bepalingen, goedge
keurd door den Staat~president van de Zuid
Afrikaansche Republiek en Harer Majesteits 
Hoogen Commissaris, zonder wier gezamen
lijke toestemming geene wet, voorschrift of 
bepaling geproclameerd zal worden door het 
Gouvernen1ents-comite; . of indien geprocla
meerd, zal zij niet verbindend zijn, mits cJat 
wetten uitgevaardigd gedurende den t\jd 
toen het provisioneel Gouvernements-comite 
de macht in handen had, van kracht zullen 
blij ven totdat zij veranderd, gearnendeerd 
of rterroepen worden door eene wet, voor
schrift of bApaling geproclameerd na goed
keuring gelijk hoven vermeld. 

h. Het Hooggerechtshof op zich te nemen ge
rechtelijk onderzoek naar de geldigheid van 
betwiste cGncessies, zoodra het Swazi-Gou
vernement eene lijst zal hebben gemaakt en 
geproclameerd van die concessies, die het 
goedkeurt, zoodanig onderzoek te worden 
ged:;~an overeenkomstig zoodanige wetten 
voorschriften en bepalingen bovenvermeld. 

~. De administratieve en executieve macht onder 
zoodanige organische proclamatie bovenver
meld, te berusten bij het Gouvernements
comite, maar op geene 1nacht of jurisdictie 
te worden aanf:praak gemaakt of te worden 
uitgeoefend door bet Gouvernements-comite 
of eenig gerechtshof met betrekking tot 
eenige quaestie, zaak of ding waarin Swazi
inboorlingen aileen betrokken zijn. 

f. Alle wettig verkregcn .rechten, berustende bij 
ecnig persoon, te W(;rden erkend door het 
Oouvcrnements-cornitn en door alle gerechts
hoven, ondcrworpen aan zoodanige wetten, 
voorschriften en hepalingen hoven vermeld. 

k. De inkomsten uit bronnen~ goedgekeurd door 
de proclamatie .van den 18den December 
1889, te worden ingezameld door ambtenaren 
door het Gou vernements-cmnite aangesteld, 
en door zoodanige am btenaren te worden 
betaald aan den Gouvernements-rrhesanrier, 
onderworpen aan zoodanige regelen en be-

Taak van het Hoog
gerechtshof met 't 
oog op de verleende 
concessies. 

Macht van het Gouv. 
comite. 

:Erkenning v. wettig 
verkregen rechten. 

Financieele bepa
lingen. 
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palingen omtrent rekeningen en auditeeren 
als goedgekeurd zullen worden door den 
Staatspresident van de Zuirl-Afrikaansche 
Republiek en Harer lVIajesteits Hoogen Com
rnissaris, mits geene inkomsten verkregen 
zullen worden uit eenige bron niet wettig 
erkend op den datum van de organische 
proclamatie, tenzij en totdat een proclamatie 
zulk een bron van inkomsten instellende, 
gepubliceerd zal zijn in Swaziland door het 
Gouvernements-comitc met de toestemming 
en goedkeuring van den Staatspresident van 
de -Zuid-Afrikaansche Republiek en Harer 
Majesteits Hoogen Commissaris. 

3. Het Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en Harer Majesteits Gruvernement waarborgen 
onderling, dat zij de behoorl~jke naleving door bet 
Swazi-Gouvernernent en de Swazis zullen handhaven 
van de bepalingen van de organische proclamatie voor
meld, en van goed en ordelijk gouvcrnement daaronder 
gevestigd, maar geen stap zal er genomen worden en 
gecn daad gedaan wordt-n door een dier beide Gou ver
nementen, om zoodanige behoorlijke naleving met geweld 
te verplichten zonder tocstemming van bet andere, 
welke goeclkeuring zal beschouwd worden vcrleend te 
zijn als er geen objectie tegen zoodanigen stap of daad 
zal worden medegedeeld aan het Gouvernement, dat 
kennis geeft van zijn voornernen om zoodanigen stap 
te nemen of zoodanige daad te doen, binnen twee wekcn 
van den datum van zoodanige kennisgeving; mits {~t'm 
der genoemde Gouvernementen, op aanzoek van voor
meld Gouvernements-comite, met geweld mag tusschen
bei<len komen in ecnig dringend geval om zoodanige 
voormelde behoorlijke naleving te verplichten en mits, 
in geval om zoodanige tusschenkornst aanzoek gedaan 
wordt, het andere Gouvernement op zoodanig aanzoek 
mag handelen. 

4. In allc gerechtshovcn in Swazilantl en in alle 
officieele mecledeelingen van hot Gouvel'nernentscomit{~ 
zullen de Hollandsche en Engelsche talen geUjke rechten 
hebben. 

5. Behoud.:ms alle bestaando rechten zal de sou
vereiniteit en het eigendomsrecht van de Swazinatie met 
betrekking tot aile fand hinnen de grenzen van Swazi
land erkend en geeerbie(ligd worden, rnaar geene be
schikking over zoodanig land, en geene schenking of 
concessie waardoor eenig bevoorroeht of uitsluitend reeht 
geschonken of verlaend is, of eenig recht direet of in
direct in strijd rnet de maeht en jurisdictie van het 

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



71 [1890 

Gouvernements-comite, zal na den datum van zoodanige 
organische proclama1ie erkend worden als van wettige 
kracht, tenzij het gedaan is met de goedkeuring van 
den Staatspresident van de Zuid-Atrikaansche Republiek 
en Harer .Majesteits Hoogen Commissaris. 

6. Bet beheer en bestier door het Swazi-Gou
vernement van alle zaken waarin inboorlingen alleen 
betrokken zijn, zal ongedeerd blijven door -zoodanige 
organische proclamatie als voormeld, en zal geregeld 
worden volgens in boorlingen-wetten en gewoonten, be
halve voor zoover als er door zoodanige wet ten en 
gewoonten eenig gevaar moge ontstaan, rakende goed 
en ordelijk gouvernement onder de bepalingen van de 
organische proclamatie voormeld. 

7. H3.rer Majesteits Gouvernement erkent de geldig
heid van de concessies waarover en ten opzichte waar
van de Regeering van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
macht van beheer bezit met betrekking tot pofJt- en 
telegraafdiensten, met betrekking tot bet houwen van 
spoorwegen in Swaziland, en het houden van ver
verschingsplaatsen er op, en met betrekking tot het 
maken en bevaren van waterwegen en tot landmeten. 

8. Hare Majesteit stemt ook toe in de verkrijging 
door de Zuid-Afrikaansche Republiek, onder en krachtens 
een verdrag met de Koningin Regentes van de Swazis 
en haren Haad, van het eigendom van land in Swazi
land voor het bouwen van een spoorweg door Swaziland 
van de grens van de Zuid-Afrikaansche Republiek, de 
uitgebreidheid van zoodanig land niet meer dan drie 
mijlen in breedte te zijn, mits: 

a. De souvereiniteit over land alzoo verkregen, 
niet zal beschouwd worden als verkregen 
door de Zuid-Afrikaansche RepubUek, maar 
zoodanig land zal op gelijke wijze als eenig 
ander deel van Swaziland bl~iven onder het 
gouvernement en administratie van het Gou
vernernents-comite in deze conventie ver
meld; en 

b. Hare Majesteit zal, als de omstandigheden het 
eischen, het recht van passage hebben over 
zoodanigen s poorweg en land alzoo verkregen. 

9. Eenig tekort op de inkomsten voor het Gouvet'
nement van Swaziland onder de organische procla
matie, als het behoorlijk gecertificeerd is volgens de regu
laties voormeld met betrekking tot rekeningen en audi
teeren, zal jaadijks in gelijke deelen gedragen worden 
door het Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek en Harer Majesteits Gouvernement, en eenig 

Geen concessies na 
p;oclarna1ie erkend 
tenzij enz. 

Bestuur over de in
boorlingen ge
Fchiedt volgens hun 
wetten. 

Concessies door de 
Z. A. R. in Swazie
land verkegen door 
H.M. Gouv. erkend. 

Bepalingen om trent 
een door de Z.A.R. 
te verkrijgen spoor
weg door Swazi eland 

De Z.A. R. en H. M. 
Gouv. dragen ieder 
voor de helft in de 
tekorten op de in
komsten. 
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surplus zal overgebracht worden in de rekening van hot 
daarop volgend jaar. 

10. De Regeering van de Zuid-Afrikaansche Repuhliek 
trekt alle aanspraak terug orn het gebied van de Repu
bliek uit te breiden, of om verdragen te sluiten met 
inboorlingen of met inboorlingen-stammen ten noorden 
of noordwesten van de bestaande grenslijn der Republiek, 
en neemt op zich de vestiging van orde en Gouvernement 
in die landen door de Britsch-Zuid-Afrikaansche Com
pagnie door haren begunstigenden invloed to helpen en 
te steunen, binnen de grenzen van macht en gebied 
bepaald in de Charter door Hare Majesteit aan genoemde 
Compagnie verleend. 

11. Niettegenstaande al dat hiermedc strijdt, vervat 
in de conventie van Londen van '1884J, keurt Harer 
Majesteits Gouvernement goed de verkrijging door het 
Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche Republiek van 
rechten onder verdrag rnet bet opperhoofd U mbegesa en 
de Koningin Zambili van Amatongaland~ over een strook 
lands niet meer dan drie mijlen breed ten noorden van 
den 27sten breedtecirkel Zuiderbreedte, voor het bouwen 
van een spoorweg of voor andere doeleinden, tusschen 
de grens van Swaziland en de zeekust te Kosibaai of 
in de nabijheid ervan; mits Harer Majesteits Gou verne
mont op zich neemt zijn invloed te gebruiken om een 
concessie te verkrijgen aan de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek van een oppervlakte van tien mijlen in straal van 
een punt onderling te worden overeengekomen~ gelegen 
op de kust van Amatongaland, welke oppervlakte van 
land beschouwd zal worden te zijn een deeluit te maken 
van bet gebied van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

12. Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittanje en Ierland komt overeen 
om de Souvereiniteit van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek 
te erkennen ten opzichte van: 

ct. Het land ver kregen als voormeld door zoodanige 
verdragen als in bet laatstvoorafgaande art. 
bedoeld worden met bet opperhoofd Umbegesa 
en de Koningin Zambili van Amatongaland, 
voor cle doeleinden daarin vermeld. 

b. Zooveel land, verbonden met het ]and van ge
noemd opperhoofd verkregen voor de doel
einden voormeld, als verkregen moge worden 
voor de bevaring van de Pongolarivier· door 
de Zuid-Afrikaansche Hepnbliek door een 
verdrag 1m~t genoemd opperhoofd geslotcn, 
als in oppervlakte nict inag to bovengaan 
eene uitgebreidheid van vier m~jlen in een 
rcchte Ujn in oen straal van een of ander punt 
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binnen het gebied van genoemd opperhoofd 
en op de Pongolari vier; en 

c. Eene strook land voor het bouwen van een 
spoorweglijn of voor andere doeleinden, welke 
strook land verkregen kan worden door een 
verdrag of verdragen met de opperhoofden 
Zambaan en Umbegesa, en niet meer dan 
drie mijlen breed zal zijn, loopende in de 
lengte, hetzij van Nyawo's Heuvel langs de 
grenzen van Swaziland of van een punt ten 
Zuiden van den Heuvel langs de Pongola
rivier naar een punt ten Noorden van den 
27sten graad Zuiderbreedte, waar zoodanige 
strook land, de strook land, in bet laatst 
voorafgaande artikel verrneld, snijden zal. 

13. Indien door eenig zoodanig verdrag als bedoeld 
wordt in artikel 12 hiervan, het recht van bevaring 
van de Pongolarivier toegekencl wordt door het Opper
hoofd Umbegesa aan de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, 
zullen Harer Majesteits onderdanen en alle schepen of 
andere vaartuigen, gebruikt in bet bevaren van genoemde 
rivier en waarvan Harer Majesteits onderdanen voile of 
gedeeltel~jke eigenaars zijn, gerechtigd zijn door zoodanig 
verdrag en door deze conventie op de vrije bevaring van 
genoemde rivier zoncler verhindering van en zonder 
oplegging van eenige rechten of lasten door de Regee
ring van de Zuid-Afrikaansche Republiek, of door eenig 
persoon of maatschappij, rechten bezittende beschermd 
door of verkregen van genoemde Regeering, anders of 
hooger dan zoodanige laagste rechten of lasten als op
gelegd zullen worden op. eenig persoon of op eenig 
schip of ander vaartuig gelijk bovenvermeld, dat niet 
bet eigendorn is van een van Harer l\fajesteits onder
danen. 

14. In geval het Gouvernement van de Zuid-Afri
kaanscbe Republiek rechten door verdrag verkrijgt op 
land voor het bou wen van ('en of beide van de spoor
weglijnen of voor andere doeleinden als vermeld in artt.11 
en 12 van deze eonventie, en niettegenstaande de ver
krijging door de Zuid-Afrikaansehe Republiek van sou
vereiniteit, volgons de termen van doze eonventie, ten 
opziehte van eenig land onder en kra~htens eenig goed
gekeurd venlrag met het opperhoofd Zambaan, het 
opperhoofd Umbegesa of met de Koningin Zambili van 
A rnatongaland, behoudt Hare 1\fajestoit het recht voor 
van passage over zoodanige spoorweglijnen on alle land 
op zoodanige wijze vorkregen, door de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, op plaat~en onderling te worden overeen
gekomen, het verdere recht om to eischen, dat het ge-

Scheepvaart op de 
Pongolarivier. 

Verdere bepalingen 
omtrent deze door 
<le Z.A.R. te verkrij
gen stukken grond. 
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Verdragen met 
Zambaan, U mbegesa 
en Zambili aan de 
goedkeuring van 
H. l\1. onderworpen. 

Z.A.R. kan geen af
stan<l dofn van of 
ver<lragen sluiten 
over Kosibaai zon
der H.M. goedkeu
ring. 

Bij geschillen met 
vreem<le mogendhe
den over Kosihaai 
treedt H.l\L nouv. 
als onderhandelaar 
op. 

Verklarendc uit
breiding van art. 16. 
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makkelijk zal gemaakt worden elk der gGmnemde lijnen 
en genoemd land met een spo01 weglijn te kruisen op 
dezelfde plaatsen of op andere plaatsen geriefelijk ge
legen en het recht, op eenige plaats op elk der strooken 
lands, verkregen onder paragraaf c van artikel12, troe
-pen te laten doortrekken, indien noodig, naar Swazi:.. 
land, overeenkomstig deze conventie. 

15. Geen verdrag, gesloten op de wijze door deze 
conventie erkend, n1et het opperhoofd Zambaan, het 
opperhoofd Umbegesa of met de Koningin Zambili van 
Amatongaland zal geacht worden van kracht en ver
bindend te zijn, voordat het door Hare l\iajesteit zal 
z~jn goedgekeurd op de wijze bepaald in artikel 4 van 
de Con ventie van Lon den van .1884. 

16. Het Gonvernement van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek zal in geen geval, zonder goedkeuring van 
Harer :Majesteits Gou vernement, afstanrl doen van de 
souvereiniteit, beheer of bestier van Kosibaai, of de 
havenwerken daarmede verbonden, of de oppervlakte 
van land bovenvermeld ; en zal niet zonder dezelfde 
goedkeuring, een verdrag sluiten betrelfende Kosibaai 
of genoemde werken of oppervlakte met een vreemde 
rnogendheirl. 

17. Indien er eenig geschil ontstaat tusschen het 
Gouvernement der Zuid-A.frikaansehe Republiek en een 
vreemde mogendheid met betrekking tot ee'nige daad, 
nalatigheid of beweerd verzuim van de zijde van ge
noemd Gouvernement in het uitoefenen van zijne sou
vereiniteit met betrekking tot Kosibaai of genoemde 
werken of oppervlakte, stemt genoemd Gouvernement 
er in toe, teneinde de souvereiniteit van de Zuid-Afri
kaansche Republiek ten opzichte van genoemde baai, 
werken en oppervlakte te beschermen aan Hare 
Majesteits Gouvernement te assigneeren het voeren ten 
behoeve van het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek van alle diplomatische mededeelingen en 
onderhandelingen met zoodanige vreemde 1nogendheid 
met betrekking 1net zoodanig geschil, zoodanige m8de
(leelingen te ·worden geclaan en onderhandelingen te 
worden gevoerd in overleg met de Regecring van de 
Znid-Afrikaansehe Hepubliek. 

18. De bepalingen van artikel 1G van <lcze conventie 
zullen opgevat worden als betrckking hebbende niet 
aileen op Kosibaai, de havenwerken daarmede verbonden, 
en de oppervlakte van land bedoeld in genoemd artikel, 
maar ook op eenig ander land waarover souvereiniteit 
zal verkregen worden door de Zuicl-Afrikaansclw Hepu
hliek volgens de termen van deze conventie, onder en 
krachtcns eenig verdrag gesloten nwt ltet opperhoo~'d 
Zambaan, het opperhoofd Urnbegesu of de Koning1n 
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Zambili van Amatongaland en door Hare Majesteit 
goedgekeurd als voormeld. 

19. De Regeering van de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek stemt er in toe, in geval Kosibaai als voormeld 
en de souvereine rechten over de oppervlakte van land, 

·bedoeld in artikel 11 en over hetland, bedoeld in artikels 
12, door baar verkregen wordt1 met Harer Majesteits 
Kolonie de Kaap de Goede Hoop en den Oranje Vrijstaat, 
en met zoodanige andere kolonien of bezittingen van 
Hare 1\Iajesteit alsdan daaraan deelnemers mogen zijn, 
in de dan bestaande Tolverbond-conventie te treden, 
mits termen en voorwaarden van intreden toegestaan 
worden met behoorlijke inacbtneming van de bestaande 
contracten en van de bestaande verdragen, erkend door 
Harer Majesteits Gouvernement, waardoor het Gou ver-
nement van de Zuid-Afrikaansche Republiek gebonden is. 

20. Niettegenstaande iets hiermede in strijd, vervat 
in een van de voorafgaande artikelen van deze con ventie; 
en niettegenstaande dat eenig verdrag, gesloten door de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek rnet bet opperhoofd Zam
baan, het opperhoofd Umbegesa of Koningin Zan1bili 
van Amatongaland goedgekeurd zal zijn door Hare 
Majesteit op de w~ize bepaald in deze Conventie, zal 
zoodanige goedkeuring beschouwd worden als afban-
kelijk van het intreden van de Zuicl-Afrikaansche Re-
publiek in de genoQmde Tolverbond-conventie, en 
geene van de -recbien of machten, verleend door eenig 
zoodanig verdrag, kan rechtens geeischt of uitgeoefend 
worden door het Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, tenzij binnen zes maanden na den datum 
van Harer Majesteits goedkeuring, ten opzichte van 
het eerste van eenige zoodanige verdragen~ gesloten 
als voormeld, afschrift waarvan ontvangen zal wor-
den door Harer Majesteits Gouvernement overeen-
komstig artikel ~ van de Conventie van Londen van 
1884, het Gouvernernent van de Zuid-Afrikaansche He-
publiek ingetreden zal zijn in genoemde Tolverbond-
conventie op termen en voorwaarden overeengekornen 
door en tusschen genoemd Gonvernement en de re-
speetieve Gouvernementen van de kolonien, staten of 
landen die dan partijen zullen zijn in genoemde con-
ventie. 

Z.A.R. verplich t zich 
tot toetreding aan 
het Tolverbond, in
dien Kosibaai door 
haar verkregen 
wordt. 

Goedkeuring door 
H. M. van tractaten 
met Zambaan, Um
begesa en Zambili 
zal niet van kracht 
zijn, tenzij Z.A.R. tot 
het Tolverbond toe
treedt. 

21. Indien v{)6r bet verloop van drie jaren van den Opzegging der con-
acbtsten dag van Augustus 1890, ventie en gevolgeu 

c • ~ daarvan. 

hetzij 

a. het Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche 
Bepubliek niet ingetreden zal zijn in zoo
danige verdragcn voormeld met het opper
hoofd Zambaan, het opperhoofd Umbeges& 
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de grenzen der 
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en de Koningin Zambili van Amatongnland 
of hunne respectieve opvolgers; 

of 
b. zoodanige vetdragen, indien ingetredeni niet 

zullen zijn goedgekeurd door Hare MaJesteit 
op de wijze bepaald in deze conventie j 

of 
c. ofsehoon zoodanige verdragen zullen zijn ge

sloten en goedgekeurd, bet Gonvernement 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek niet zal 
zijn getreden in de Tolverbond-conventie, 
overeenkomstig artikel 19. en 20. 

Zal elke partij in deze conventle te eeniger t\jd de 
kens hebben voor den achtston dag van l\Iei 1893, om 
kennis te geven in geschrifte aan de andere partij, dat 
na het verloop van het tjjd perk van drie jaren voor
noemd, de kracht en o1lect van deze conventie zullcn 
vervallen, mits 

1. Zoodanig vorval Hare Ma.1esteit niot vorbinden 
zal eenige zoodanige verdragen voormeld als 
geldig to erkennen, nlettop;enstaande zij zullen 
zijn goedgekourd; 

2. Zoodanig verval zal van geen invloed zijn op 
de verbindende kracht en eflect van artikelen 
-JO en 24 van deze conventie. 

22. De Hegeering van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek stemt er in toe, vrij van inkomende rechten in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek toe te laten aile artikelen 
die de producten en fabricaten zijn van eenigen staat, 
kolonie of gebied, grenzende aan het gebied van cic 
Zuid-Afrikaansche Republiek, waarin de producten en 
fabricaten van de Zuid-Afrikaansche Republiek vrij 
van zoodanige rechten toegelaten worden, onderworpen 
voor zoodanig tijdperk als zij deelneemster moge zijn aan 
de Tolverbond-conven1ie, aan zoodanige uitzondP-ringen 
als daarin mogen zijn voorgeschrevcn. 

2~1. De Hegeering van de Zuid-Afrikaanscllc Hepn
bliek neemt op zich allen tegenstand, direct of indirect, 
1e laten varen, tegen de verlenging van spoorwegen 
van of door con van Harer l\1ajestcits Kolonien in Ztdd
Afrika of den Oranje Vrijstaat naar of in de riehting 
van de gronzen van de Zuid-Afl'ikaansche Hepnbliek en 
verder de verlenging van zoodanige spoorwegen in con
sidcratie te nCJnen, ondorworpen aan alle bcstaande 
rechten en verdragen van gcnoemde gronzcn in het 
gebied van de Zuicl-AJrikaansche Republiek naar de 
steden Johannesburg en Pretoria, · 
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24. Harer Majesteits; Gouvernement stemt toe in Kleine Vrijstaataan 
een verandering van de ooste.lijke grenslijn van de Zuid- de z.A.R. gehecht. 
Afrikaansche Repu bliek, zoodat bet gebied bekend als 
de Kleine Vr\jstaat, ingesloten wordt binnen het gebied 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

25. Deze conventic zal bekrachtigd worden door Bekrachtiging door 
den Volksraad in de Zujd-Afrikaansche Republiek, op Volksraad noodig. 

of voor den 8sten dag van Augustus 1890, en bij ge-
breke van zoodanige bekrachtiging zal zij van nul en 
geener waarde zijn. 

Onderteekend en gezegeld te Pretoria, dezen 2den 
dag van Augustus 1890. 

(Get.) S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident, 

van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

(Get.) DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris 

der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Onderteekend en gezegeld te Kaapstad, dezen 14den 
dag van Augustus 1890. 

(Get.) HENRY B. LOCH, 
Hooge Commissaris. 

Onderteekend te Pretoria, dezen 2den dag van 
Augustus 1890. 

(Get.) J. H. HOFMEYR, 
Harer Britsche Majesteits Speciale Agent. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 AUGUSTUS 1890. 

ART. 1215. De Volksraad keurde het Uitvoerende 
Raadsbesluit eenparig goed. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 29 Juli 
1890, art. 483, lui den de;, 

"Aan de orde: Minute R. 5879/90, inhoudende door den Wees
heer en Sbatsprocureur gevoerde correspondentie in zake het al 
of niet heffen van 4 pCt, taxatiegeld voor het Gouvernement, in
geval geen executeursloon wordt in rekening gebracht op de 
liquidatie-rekening van een boedel. 

"Besloten overeenkomstig de rapporten van bovengenoemde 
ambtenaren, aan den Edelachtb. Vo:ksraad voor te stellen tarief
vorm F, wet No. 12, 1870 1

), te wijzigen als volgt: "In plaats 
----------

1
) Zie bladz. 408 en 409 van L. W. 1849-1885. 

Wijziging in tarief
vorm F, wet No. 12 .. 
1870. 
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van "Taxeeren der rekeningen van execnteuren betreffende hunne 
gehoudene administratie 4 pCt.," te lezen: "4 pet. op het loon 
dat volgens art. 20 der \vet, door executeuren kan worden ge
rekend voor hunne administratie, onverschillig of executeuren 
dit loon genieten of niet." 

ART. 1220. De Raad vereenigde zich eenparig met 
het voorstel vorvat in de regeeringsmissive d.d. 7 
Augustus 1890, BB. 3377/90, en besloot aldus do Regee
ring de daarin geYraagde machtiging te verleenen. 

Gemelde missive luidt: 

Hoogedelachtb. Heer Voorzitter van den E. A. Volksraad, 
Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer, 

Hot is mij door de Rcgeering opgcdragen om met hot oog 
op den geringen tijd die nog voor deze zitting overblijft, Uw 
Achtb. Vergadering met betrekking tot Volksraadsbeslnit art. 
242, 1

) dd. 3 Jnni 11. (voorkomende in bijgaande minuteR. 8577/90) 
voor te stollen te besluiten, dat de Rcgeering worde gemachtigd 
om met advies en co11sent van den Uitvoerenden Raad voorzie
ningen te maken als in genoemd Volksraadsbesluit gemeld; en 
voorloopig in working te stellen, totdat daaromtrent door den 
Volksraad zal \Vorden beslist. 

·Het zal mij aangenaam zijn ingesloten minuteR. 8577/90 na 
behandeling terug te mogen ontvangen. 

Ik heb, enz., 

w.g. DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

ART. 1222. De Haad, gelet hebbende op Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 49B, dd. 7 Augustus U~90, thans aan de 
orde, beslnit, dat allc onrlerhandsche testamenten voor 
zoover het aantal der ondergeteekende getuigen betreft, 
bij deze worden erkend en verklaard wettig te zijn, indien 
er op die onderhandsche testamenten minstens twee 
getuigen voorkomen. 

1
) Gemeld Volksraadsbesluit behelst de goedkeuriug van een paragraaf 

nit het rapport der l\Iemoriecommissie, luidende: "Uwe conunissio 
vereenigt zich met het verzoek van memorialisten en beveelt den E. A. 
Volksraad aan de HEd. Rcgeering op tc dragon voorzieningen te makcn 
en nog in doze zitting voor den E. A. Volksraad te leggen, waardoor 
billijke schadeloosstelling aan burgers verzekerd wordt, in geval van 
schade aan handenarbeid of indien een plaats geheel of gedeeltelijk 
onbruikbaar wordt door aanleg van spoorwcgen." Zic E.V.R.B. dd. 27 
en 28 Juli 1892, artt. 960, 961, 963, 967, 968 en 971, voorkomende in 
dit wetboek. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 11 AUGUSTUS 1890. 

ART. 1235. 1
) Met algemeene stemmen werd bet 

voorgestelde besluit in de Regeerings-missive van den 
9den Augustus vervat als bet besluit van den Volksraad 
aangenomen. 

Bedoelde missive luidt: 
Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 9 Augustus 1890. 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter, 
van den Edelachtb. Volksraad te Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer! 

Het is mij door de Regeering opgedragen Uwe Achtbare 
Vergadering voor te stellen om. te beslniten als volgt: 

1e. dat in de districten Pretoria en Potchefstroom van de twcc 
leden van den Tweeden Volksraad, waarop elk district recht heeft, 
een lid zal gekozen worden door hct dorp afzonderlijk en een lid 
door het overige gedeelte van het district respcctievelijk; 

2e. dat in diezelfde districten een lid van den Eersten Volks
raad zal gekozcn worden door dorp en overig gedcelte van het 
district gezamenlijk en het andere lid van den Eersten Volksraad, 
door genqemd ovcrig gedeeltc van het district aileen, d.w.z. de 
dorpen respectievelijk niet inbegrepen; 

3c. dat de Uitvohende Raad gemachtigd worde om zulkc 
maatregelen te nemen als voor uitvoering hiervan noodig zullen 
zijn. 

Ik heb de eer te zijn, 

(Get.) Dr. W. J. LEYDS, 
S taa t~secretaris. 

ART. 1236 De Raad vereenigde zich met Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 502 dd. 9 Augustus 1890, en nam 
aldus bet daarin vervatte concept Volksraadsbesluit als 
bet besluit van den Volksraad aan. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt :-
Aan de orde: Bespreking over het wenschelijke, dat, vooral 

met het oog op de tegenwoordige omstandigheden der Republiek 
de Regeering gemachtigd worde door den E. A. Volk•raad, zaken; 
waanoor 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 moeilijkheden tc veroorzaken, te 
kunren afdoen. 

1
) Zic wet No. 4, 1890, en V.R.B. art. 1168, 1890, bladz. 62 van dit 

Wetboek, 

Wijze van verkie
zing der leden voor 
den Eersten Volksr. 
en voor den Twee
den Volksraad in de 
distr. Pretoria en 
Potchcfstroom. 

Mach tiging aan de 
Regeering geduren
de de afwezigheid 
van den Volksraad 
in dringende geval
len rechtsgeldige 
regelingen te maken 
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Besloten aan <len E. A. Volksraatl voor te stellen, evenals 
in vorige jaren, het navolgende bes!uit te passeeren: 

De Volksraad besluit de Regeering te machtigen en op tc 
dragen voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van 
alle zaken, waarvoor door den Volksraad geen voorziening is 
gemaakt en die van zoo drlngenden aard zijn, dat zij niet kun
nen blijven liggen tot de navolgende zitting van den Volksraad, 
en, dat dergelijke regelingen kracht van wet zullen hebben tot 
naclere beslissing daaromtrent van den Volksraa(l. 

De Regeering zal daarvan rapport doeu in de eerstvolgende 
gewone zitting. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 

DIE WEGENS HUNNE MINDERE BELANGRIJKHEID NIET IN 

EXTENSO ZIJN OPGENOMEN. 

Volksraadsbesluit, dd. 7 :Mei 1890, art. 3t.-Opdracht 
aan Regeering een boekje te doen sa1nenstellen over de 
beste middelen ter bestrijding der Australische boom
luis. 1) 

Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei -1890, art. 34.-Goed
keuring van de aanstelling van een Resident-Vrede
rechter te ·Carolina. 

Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei 1890. art. 35.-Goed
keuring van de aanstelling van een' Resident-Vrede
rechter te Bethal. 

Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei 1890, art. 37.-:Mach
tiging aan de Regeering tot proclamatie van een dorp 
op de plaats «Goede Wensch,)) district Zoutpansberg. 

Volksraadsbesluit, dd. 7 l\1ei 1890, art. 39.-Goed
keuring van een door de Regeering verleende vergun
ning 2

) aan de Edwin Bray Goudmijnmaatschappij tot 
het aanleggen van een luchtspoorweg. 

Volksraadsbesluit dd. 7 Mei 1890. art. 40.-Vo1ks
raadsbesluit art. 410, dd. 13 Juli 1889, 3) omtrent de 

1
) Zie V.R.B. art. 189, dd. 20 Mei 1889, bladz. 150 L.W. 1888~1889, 

en proclamatie dd. 23 April 1889, bladz. 164 L. W. 1888-1889. 
2

) Gepubliceerd in de Staatscourant van 25 September 1889. 
3

) Zie bladz. 153 en 154 L. W. 1888-1889 en de noot te dier plaatse .. 
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reis- en verblijfkosten der commissie van de Holland
sche studiebeurzen van toepassing verklaard op de 
commissie van de Opleidingsschool. 1) 

Volksraadsbesluit, dd. 8 Mei 1890, art. 46. 2
)

Machtiging aan de Regeering een dorp te proclameeren 
op de plaats Tweefontein, distr. Lijdenburg. 

Volksraadsbesluit, dd. ·10 Mei 1890, art. 66.-De 
Raad neemt met genoegen kennis van art. 2 van de 
aanspraak van ZHEd. den Staatspresident betreffende 
de vreedzame en vriendschappelijke verhouding met het 
buitenland. 

Volksraadsbesluit dd. 10 Mei 1800, art. 68.-Verlof 
aan ZHEd. den Staatspresident bet Grootkruis van de 
Orde van de Nederlandsche Leeuw aan te nemen. 

Volksraadsbesluit dd. 10 1\1ei 1890, art. 70.-Goed
keuring van de aanstelling van d'Abreu Nunes tot 
Consul-Generaal der Zuid-Afrikaansehe Republiek te 
Madeira (artikel 6 van de aanspraak van ZHEd. den 
Staatspresident.) 

Volksraadsbesluit dd. 10 Mei 1890, art. 72.-Art. 7 
van de aanspraak van ZHEd. den Staatspresident voor 
kennisgeving aangenomen (verslag omtrent zijne reizen 
door het land). 

Volksraadsbesluit dd. 13 Mei 1890, art. 84.-Goed
keuring der lijst van ambtenaren aangesteld van 1 Mei 
1R89 to 1 Mei 1890. 

Volksraadsbesluit dd. 13 Mei 1800~ art. 86.-Lijst 
der ontslagen en geschorste ambtenaren voor kennis
geving aangenomen. 

Volksraadsbesluit dd. 13 1\1ei 1890, art. 88.-Verslag 
van de Staatsdrukkerij voor kennisgeving aangenomen. 

Volksraadsbesluit dd. 14~ Mei 1890, art. 112.-Goed
keuring van het verslag van het Hoofd van ~1ij n we zen 
en strenge af keuring over het laakbaar gedrag van een 
gedeelte der in woners van Johannesburg. 

1
) Zie wet No. 1, 1882, bladz. 1074 L. W. 1849-1885. 

2
) Zie proclamatie van het dorp Belfast, dd. 30 Juni 1890. 

6 
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Volksraadsbesluit dd. 16 Mei '1890, art. ·12G.-Goed
keuring der deelneming ~er . Zuid-Afrika3:nsche Re
pu bliek aan de tentoonstellmg m de Vereemgde Staten 
van Noord Amerika in 1892. 

Volksraadsbesluit dd. 17 Mei 1890, art. 134.-Naar 
aanleiding van ingekomen memories wordt aan de Re
geering opgedragen wet No. 3, 1R85 1

) streng toe te 
passen en het volgend jaar maatregelen tegen ontdui
king dier wet voor te stellen. 

Volksraadsbesluit dd. 20 Mei 1890, art. 152.-Toe
kenning van de som van £800 uit 's lands kas aan de 
kerkelijke gemeente van Humpata. 

Volksraadsbesluit dd. 21 Mei 1890, art .. 158.-In
stelling van 6 nieuwe studiebeurzen groot £60 elk aan 
het Gymnasiun1 te Pretoria, en machtiging aan de Re
geering schoolboeken en kaarten te doen vervaardigen. 

Volksraadsbesluit dd. 23 Mei 1890, art. 166,-Naar 
aanleiding van memories uit Heidelberg, wordt de Re
geering opgedragen een onderzoek in te stellen naar de 
uitspanning op de plaats Malanskraal, district Heidel
berg en naar bevind van zaktn te handelen. 

Volksraadsbesluit dd. 30 Mei 1890, art. 196.-De 
Volksraad spreekt de wenschelijkheid uit, dat spoor
wegverbinding tusschen de Portugeesche grenzen en 
Vaalrivier over Pretoria en Johannesburg spoedig tot 
stand kome. 

Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1800, art. 210. -
Geschenk van £75 aan l\1. Hendrikse, onderwijzer te 
Ermelo, wegens den langen diensttijd en ziekelijken 
toestand van memorialist. 

Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1890, art. 211. -
Opdracht aan de Regeering naar bevind van zaken te 
handelen in zako de aanvrage om 4 componsatie-erven 
te Pietersburg voor het onmondige kind van de Wed. 
C. M. Fourie. 

Volksraadsbesluit, dd. 3 Juni 1890, art. 229. -
De Raad verandert art. 13 in de contracten, door de 

1
) Koeliewet, bladz. 1339 L. W. 1849-'-1885, en E.V.R.B. dd. 5 Aug. 

1892, art. 1072, en 8 Sept. 1893, art. 1353. 

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



83 [1890 

Regeering gesloten met H. Sauer on A. Eckhart qq.l 1) 

met J. D. Colliers 2
) en met F . .T. Malan en H. Vos 3) 

voor het oprichten van marktgebouwen, respectievelijk 
te Johannesburg, Pretoria en Klerksdorp, in dier voege, 
dat de markt overeenkomstig de wet zal gehouden 
worden en de marktmeester of contractant aan de 
Regeering een percent zal uitbetalen van alle rnarkt
gelden, zoowol van binnen het markthuis als van buiten 
en machtigt de Regeering, zoo noodig, te Pretoria een 
tweede marktplein op te richten. 

Volkraadsbesluit dd. 3 Juni 1890, art. 238.-0p
dracht aan de Regeering zoodanigo _voorzieningen voor 
den watervoorraad van het dorp Heidelberg te n1aken, 
als haar wenschelijk moge voorkomen. 

Volksraadsbesluit dd. 3 Juni 1890, art. 239.-Naar 
aanleiding eener memorie uit Heidelberg, bepaalt de 
Haad, dat erf No. 108. dorp Heidelberg, tot publiek 
gebruik bestemd zal blijven, wanneer dat erf aan het 
Gouvernement behoort. 

Volksraadsbesluit del. 9 Juni 1800, art. 323.-Vast
stelling van Viljoensdrift als aansluitingspunt met den 
spoorweg van den Oranje Vrijstaat. 

Volksraadsbesluit, .dd. 9 Juni 1890, art. 330. -
Naar aanleiding van par. 7 van het verslag over het 
onderwijs, vereenigt de Raad zich met de uitreiking der 
certificaten van verdienste met de daaraan verbonden 
honoraria. 

Volksraadsbesluit, dd. 12 Juni 1890, art. 357. -
Besluit den heer Louis, ondanks desbetreffende wets
bepaling, 4) hoofd te doen blijven van het Gymnasium. 

Volksraadsbesluit, dd. 13 .T uni 1890, art. 360. -
Goedkeuring van het verslag over bet openbaar onderwijs. 

Volksraadsbesluit dd. 21 Juni 1890, art. 457.-Goed
keuring eener m~andelijksche toelage van £7 aan G. 
J. van Staden Sr. 

1
) Gepubliceerd in de Staatscoumnt van 3 Januari 1894. 

2
) , 15 April 18qo. 

3
) , , , ,. , 15 Januari 1890. 

4
) Zie art. 5, Ticpalingen op het hooger onderwijs, bladz. 1074, I1.W. 

1849-1885. 
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Volksraadsbos]uit dd. 2GJuni 1800, art. 508.-Vast
stelling van de richting der Deh· goaliJn van Bergendal 
naar Pretoria. 

Volksraadsbesluit dd. 26 Juni 1800, art. 510.-Vast
stelling van de richting der Pretoria-Vaalri vierlijn. 

Volksraadsbesluit dd. 26 Juni 1800, art. 511.- . 
Besluit dat Barberton zoo spoedig mogelijk met de 
Delagoalijn zal worden verbonden. 

Volksraadsbesluit dd. 3 Juli 1800, art. 577.-0pdracht 
aan de Regeering streng toe te zien op de inning van 
achterstallige belastingen. 

Volksraadsbesluit, dd. ~3 Juli 1800, art. 58J. -
Goedkeuring der leaning aan de schoolcommissie der 
Ebenhaezerschool te Pretoria, en opdracht aan de Regee
ring te zorgen voor de geregelde afbetaling der rente. 

Volksraadsbesluit, dd. 3 Juli 1800, art. 582. -
Goedkeuring van leeningen aan de schoolcommissies te 
Rustenburg en Lichtenburg. 

Volksraadsbesluit, dd. 2'1 Juli 1890, art. '1008. -
De Raad besluit, dat alle verhoogingen van posten op 
de begrooting zullen ingaan op t J uli 1890; alle ver
minderingen op 1 Augustus 1890. 

Volksraadsbesluit, dd. 23 Juli 1890, art. '1032. ~ 
Opdracht aan de Regeering de goudwet van een index 
te voorzien, te publiceeren en voor 't publiek verkrijg
baar te stellen. 

Volksraadsbesluit, dd. 2B .T uli 1890, art. '1043. -
Goedkeuring der lijst van pensioenen. 1

) 

Volksraadsbesluit dd. 23 Juli 1890, art. 1048 2
)

F. G. de Beer toegelaten als notaris en wetsagent in de 
Z. A. Republiek te practiseeren. 

Volksraadsbesluit, dd. 24 Juli 1890, art. 10G9. -
Opdracht aan de Regeering de kinderen van J. D. van 
Coller onder zekere voorwaarden in grond te compen
seeren. 

1
) Zie bladz. 266 der notulen v. d. V.R. over 1890. 

2
) Zie V.R.B., art. Dl, dd. 12 Mei 1885, bladz. 1321 L. W. 1849-1885. 
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Volksraadsbesluit, dd. 25 J uli 1890, art. 1070. -
Opdracht aan de Regeering een contract te sluiten met 
D. J. Joubert over het oprichten van een molen te 
M. W. Stroom. 

Volksraadsbesluitl dd. 26 Juli 1890, art. 1083. 1) -

Opdracht aan de Regeering de noodige schikkingen te 
treffen om Carolina tot een district te proclameeren. 

Volksraadsbesluit, dd. 25 Juli 1890, art. 1085. -
Besluit T. van Niekerk £500 schadevergoeding toe te 
kennen wegens 't verlies van zijn plaats. 

Volksraadsbesluit, dd. 28 Juli -1890, art. 1-104. -
Opdracht aan de Regeering, zoo 't haar wenschelijk 
voorkomt, zekeren J. Storm de helft der schade te ver
goeden ~oor hem g~leden wegens zijn weigering be
lasting te betalen gedurende de tusschenregeering. 

Volksraadsbesluit, del. 28 Juli 1890, art. 1115. -
Opdracht aan de Regeering aan J: H. Hatting, district 
Wakkerstroom, ter zake van verwonding in den vrij
heidsoorlog, een tegemoetkoming te verleenen en zjjn 
naam het volgende jaar op de pensioenlijst te plaatsen. 

Volksraadsbesluit, dd. 29 Juli 1890, art. 1123. -
Opdracht aan de Regeering regulaties op te trekken, 
naturellen verplichtende behoorlijk gekleed in de dorpen 
te verschijnen. 

Volksraadsbesluit, dd. 29 Juli 1890, art. 1126. -
Naar aanleiding van memories uit Johannesburg, ver
zoekende: 

1e dat bet Gezondheids-comite aldaar moge worden 
belet een bepaling te maken, waarbij slechts op een 
plaats in den omtrek van Johannesburg slachtplaatsen 
mogen worden opgericht; 

2e. dat de bestaande Sanitary Board vernietigd en 
bet vroegere Gezondheids-comite moge worden her
steld met den Mijncommissaris als voorzitter en be
staande uit tO of 12 leden, de eene helft door de 
Regeering te worden aangesteld, de andere door bet 
publiek te worden gekozeD'; 

Draagt de Raad de Regeering op zooveel mogelijk 
aan het verzoek van memorialisten te voldoen. 

Volksraadsbesluit, dd. 7 Augustus 1890, art. 1205.---
rroekenning van vier erven aan de Gereformeerde kerk 
te Pretoria. 

1
) Zie proclamatie dd. 21 December 1893. 
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Volksraadsbesluit dd. 8 Augustus '1800, art. 12'11.
Verlof aan Z.H. Ed. den Staatspresident buitenslands te 
gaan bij gelegenheid van de opening van den spoorweo· 
naar Charlestown, en aanneming onder dankLetuigin~ 
van de uitnoodiging aan den Volksraacl. o 

Volksraadsbesluit dd. 8 Augustus 1890, art. 1214.
De Raad rlrukt zijn leedwezen nit over de besluiten 
van den Volksraad van den Oranje Vrijstaat, artt. 417-418, 

· aangaande een federale unie tusschen beide staten en 
draagt de Regeering op haar uiterste pogingen in het 
werk te stellen alsnog tot verstandhouding rnet den Oranje 
Vrijstaat te geraken. 

Volksraadsbesluit dd. 9 Augustus 1890, art. 1229.
Goedkeuring van de concessie 1

) voor de oprichting van 
een Nationale Bank. 

Volksraadsbesluit dd. 9 Augustus 1890, art. 1231.
Inlijving der Nationale Bank der Z. A. Republiek. 

Volksraadsbesluit dd. 11 Augustus 1890, art. 1234.
Goedkeuring der concessie aan E. Oppenheim voor 
de oprichting van een Grondcrediet Maatschappij voor 
de Zuid-Afrikaansche Republiek. · 

PROCLAMATIES 2

) 

VAN 

ZHED. DEN STAATSPRESIDENT, 

g e d u r e n de 1 S 9 0. 

N ADEMAAL bij de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek aanzoek is gedaan om het gedeelte van 

de plaats Elandspoort, genaamd Arcadia, en gelegen 
tusschen het dorp Pretoria en de Aapiesrivier, en het 
gedeelte van de plaats Elandspoort aan de oostelijke 
zijde van de Aapiesrivier, begrensd aan de zuidzijde 

1
) Gepubliceerd in de Staatscourant van 27 Augustus 1890. 

2
) Hicronder zijn niet opgenomen de proclamaties betreffende de 

data der te houden Rondgaande Hoven. 
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door gedeelte Elandspoort, genaamd Sunnyside, aan de 
oostzijde door de plaats Koedoespoort, aan de noordzijde 
door de verlenging van de Kerkstraat tot waar die de 
straat, nu de Hamiltonstraat te beeten, snijdt, en dan 
met deze straat tot aan de lijn van de dorpsgronden 
en dan met de lijn van de dorpsgronden tot aan 
de Aapiesrivier, en van daar met de Aapiesrivier 
tot aan de lijn van Sunnyside, verklaard te krijgen als 
een gedeelte van het dorp Pretoria, en nademaal de 
Regeering de wenscbelijkheid inziet aan bet verzoek te 
voldoen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaanscbe Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
bij deze proclam~er en bekend maak, dat bovenge
noemde gedeelten van de plaats Elandspoort voortaan 
een gedeelte van bet dorp Pretoria zullen uitmaken, 
doch dat de gronden bovenbedoeld en de erven daarin 
begrepen, geene aanspraken zullen verkrijgen op bet 
water of wei veld van het dorp. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 10den dag van Fe
bruari 1890, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL door den Volksraad in zijne zitting van 
7 J uli 1882 besloten is dat eene generale opmeting 

des lands zal plaats hebben; en 
Nademaal in art. 1 van wet No. 2, 1884 1), is neer

gelegd dat de Staatspresident zes maanden vooruit den 
aanvang van de generale opmeting zal bepalen; en 

Nademaal in art. 33 van de aangehaalde wet is 
bepaald, dat die dadelijk na publicatie kracht van wet 
zal heb ben ; en 

Nademaal bet wenscbelijk is dat de generale op
meting zoo spoedig mogel~jk een aanvang neme: 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JoHANNES PAULUS 

1
) Zie bladz. 1281, L. W. 1849-1885. 

Bepaling van het 
tijdstip waarop de 
generale meting een 
aanvang zalnemen. 
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KnuGEB, Staatspresident der Zuid-A frikaanscbe Repu
bliek, met advies en toestemming van den Uitvoerenden 
Raad, bepaal en vaststel, dat de generale opmeting 
een aanvang zal nemen zes maanden na datum dezer 
proclamatie. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 17 Februari 1890. 

S taatssecretaris. 

Amersfoort tot een NADEMAAL de Hoogedelachtb. Volksraad in zijne zit
dorp verklaard. ting van den 12den Januari 1888, bij art. 470 van 

de besluiten van dien datum, zijne goedkeuring gebeebt 
heeft aan bet stichten van een dorp op de kerkplaats 
Amersfoort, district Wakkerstroom ; 

Zoo is bet, dat ik bij deze proclameer en bekend 
maak, dat van af den derden dag van April 1890, op 
de genoemde kerkplaats een dorp zal zijn, onder den 
naam van Amersfoort, en dat de gemelde kerkplaats 
een rlorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de 
administratie, controle en bet bestuur van de Regeering 
der Zuid-Afrikaansche Republiek, en de admin"istratie 
en bet bestuur er van in handen zal gesteld worden 
van zoodanige ambtenaren als daartoe reeds aangesteld 
zijn of bierna door de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder Inijne hand to Pretoria, dezen 3den 
dag der maand Maart, in het jaar onzes Heeren een 
duizend acht honderd en negeutig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. J. W. LEYDS. 
Staa tssecretaris. 

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



89 1_1890 

NADEMAAL het wenschelijk gebleken is zekere gou
vernementsgronden~ in het district Lijdenburg 

gelegen, in dat gedeelte van genoemd district, waarvan 
de grenzen zijn als volgt: 1

) 

Eeginnende aan Krokodilrivier, daar waar Nelsrivier 
inloopt, rnet Nelsrivier noordwaarts op tot Spitskop, 
vandaar met het wagenpad op langs Mac Mac tot waar 
Pelgrims Creek in Elijderi vier loopt, vervolgens met 
Elijderivier af tot waar Orighstadsrivier inloopt; daarna 
zuidwaarts met Orighstadsrivier op tot aan Krugers
post, en vandaar met het wagenpad naar Lijdenburg, 
en vervolgens met het wagenpad, loopende naar Pretoria 
en Natal, tot aan de drift aan Krokodilrivier en daarna 
met Krokodilrivier af tot waar Nelsrivier in Krokodil
rivier loopt, met uitzondering van die gronden, vermeld 
in art. 21 der gewijzigde wet no. 8, 1885, en met verdere 
uitzondering van die gronden, waarop een verband, 
servituut, last of bezwaar van welken aard ook rust of 
waarover door de Regeering op andere wijze is be
schikt, voor zoek'ers beschikbaar te stellen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Ujtvoerenden 
Raad, bovenbedoelde gouvernementsgronden van af den 
1sten Maart 1890, voor zoekers beschikbaar stel onder 
de uitdrukkelijke bepaling en voorwaarde, dat de afba
kening van claims geheel gesr.hiedt onder verantwoor
delijkheid en op risico van de zoekers, zoodat de 
Regeering niet verantwoordelijk zal kunnen worden 
gehouden voor teruggave van licentiegelden of voor uit
keering van eenige schadevergoeding van welken aaril 
ook als later blijken mocht, dat het prospecteeren of 
afbakenen van claims is geschied buiten de grenzen 
hierboven omschreven of op de gronden hierboven uit
gezonderd van de beschikbaarstelling voor zoekers. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder rn\jne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 7den dag van ·Maart 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

1) .Zie de proclamatie van 20 Nov 1890, waarbij een uitbreiding aan 
deze proclamatie gegeven wordt. 

Oponstellingv. Gou· 
vernements gronden 
in Lijdenburg als 
publieke delverij. 
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Pad van Maraisburg 
n. Roodepoort over 
Florida voor publiek 
verkeeropengesteld. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid Afrikaan
scbe Republiek, wenscbelijk is gebleken bet pad 

van Hoogeveld over Hartebeestlaagte en Doornbult, 
langs de woningen van de heeren D. J. :Muller en C. 
van Niekerk naar bet Boschve]d, gelegen in bet district 
Middelburg, zal zijn opengesteld voor publiek verkeer. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat bet pad van 
Hoogeveld naar het Boschveld, zooals hierboven om
schreven, zal zijn opengesteld voor publiek verkeer. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 24sten dag van Maart, 
1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL het wenschelijk gebleken is, dat het nieuwe 
pad van Maraisburg, over Florida tot Roodepoort 

tot een publiek pad worde opengesteld en het oude 
pad van af het punt waar de verbindingsweg van Florida 
naar Hamburg, bet oude pad sn~jdt tot Roodepoort, 
eveneens als een publiek pad zal blijven bestaan. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, hierhij proclameer en vaststel, dat bovengenoem
de wegen tot publiek verkeer worden bestemd. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 25sten dag van Maart 
1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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N.ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan- Naam van het dorp 
sche Republiek wenschelijk is gebleken den naam PaulPietersrustver-· 

van het dorp Paul Pietersrust, ae}eQ:en in het district anderd in Paul Pie-. n '--' tersdorp. 
Utrecht, te wijzigen, om ver warring te voorkomen met 
den naam van het dorp Piet Potgietersrust te Zout
pansberg. 

Zoo is bet, dat ik, STEP:HANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad 
bl~ikens art. 218 der notulen van den 26sten Maart 
1890, bij deze bepaal en vaststol, dat de naam van 
het dorp Paul Pietersrust (district Utrecht) voortaan 
zal zijn Paul Pietersdorp. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 12den dag der maand 
April 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het, in verband met de proclamatie, voor
komende in de Staalscourant No. 464, van 4 Decem

ber 1889, krachtens art. 735 der notulen van den 
Uitvoerenden Raad, dd. 26 November 1889, alsmede in 
verband met zekere akte van overeenkomst, gemaakt 
en aangegaan den 29sten October 1889, tusschen de 
Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en Hendrik 
George van der Hoven, zooals gepubliceerd in Staats
courant No. 464, dd. 18 December 1889, Gouvernements
kennisgeving No. 380, \Yenscbelijk is gebleken zeker 
gedeelte der plaats Vogelstruisfontein, No. 338, district 
Heidelberg, te proclameeren tot eene publieke delverij; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staats president der Zuid-Afrikaanscbe Republiek 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 282 d~r notulen, dd. 15 April1890, hierbij 
proclameer, bekend maak en vaststel, dat van af beden 
bet gedeelte der plaats Vogelstrnisfontein no. 338, district 
Heidelberg, zooals op de kaart van den Landmeter Josias 
Eduard de Villiers, welke kaart tevens wordt vermeld 
in art 12 van bovengenoemde overeenkomst, aangeduid, 
onder de letters A, B, p, o, n, m, l. k, j, i, h, g, f, e, 

Gedeelte der plaats 
Vogelstruisfontein, 
district Heidelberg, 
v.-rklaard tot pu
bliekedelverij onder 
den naam "Florida." 
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d, c, b, a, onder de bepalingen, vermelcl in genoemde 
overeenkomst en bekend onder den naam van Florida, 
wordt geproclameerd tot eene publieke delverij, onder 
de bepaling dat op clien grond geen delvers- en prospec
teerlicentien, doch aileen onder voorwaarden in art. 12 
van gemeld contract, standlicentien zullen mogen worden 
uitgereikt, en dat bet water met de vereischte dam men, 
watervoren en fonteinen, volgens artikel 17 van de 
gewijzigde wet no. 8, 1885, toekomende aan de op bet 
oostelijk gedeelte der plaats Vogelstruisfontein no. 338, 
uitgehouden en door de Regeering toegekende bebouwde 
plekken, tuinen en landerijen volgens art. 20 der 
gewijzigde wet no. 8, 1885, ook zal mogen worden ge
bruikt ten behoeve van gemeld standsdorp ; 

GOD BEllOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvernement:3kan
tore te Pretoria, op heden den 115den dag van de 
maand April 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL door art. 11 van wet no. B, 1887, is vast
gesteld dat door den Staatspresident bij procla

matie zal worden bekend gemaakt wanneer de werk
zaamheden der Speciale Commissie zullen zijn afgeloopen 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
met advies e11 consent van den Uitvoerenden Raad, zulke 
maatregelen te treffen, bepalingen te maken en regu
latien uit te vaardigen als (met betrekking tot kosten 
als anderszins) hem voor de uitvoering voor cleze wet 
noodig of nuttig mogen voorkomen; 1) 

Zoo is het, dat ik, S'rEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Re
publiek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 324 van de notulen, del. 29 April 
'1890, procJameer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de Speciale Commissie, wijk Hexrivier, dis-

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubli· 

ceerd in de Staatscourant van 30 April 1890. 
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trict Rustenburg, onder voorzitterschap van den heer 
D. J. van der Merwe, met betrekking tot de plaatsen, 
opgenoemd in de hieraangehechte lijst, geteekend door 
den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen; 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van cleze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal; 

Alle protesten tegen de werkzaarnheden der Corn
missie· ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken t\jd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. Na afloop 
van deze drie maanden zullen van plaatsen, waartegen 
geen protest is ingekomen, de inspectierapporten worden 
uitgegeven; 

Zulk protest zal binnen drie maanden nadat het is 
gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke waarvan 
het zal beschou wd worden vervallen te zij n. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 29sten dag van 
April 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecreta ris. 

N ADEMAAL het aan de Regeering cler Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek geblcken is, dat het wenschelijk is de 

plaats Cijferfontein, No. 250, gelegen iu het <listrict 
Potchefstroom, eigenaren S. J. Cronje e. a., te verklaren 
tot eene publieke del verij ; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 358 der notulen, del. 9 Mei 1890, in 
termen van art. 5 der gewijzigde wet No. 8, 1885, en 
met referte tot Gouvernementskennisgeving No. 16, 
Staatscourant No. 470, dd. 15 Januari 1890, genoemd 
stuk grond vanaf 28 J uni 1890, proclameer tot eene 
publieke delverij, voorzooverre de grond volgens art. 20 
der gewijzigde wet No. 8, 1885, niet uitgehouden· is 
voor bebouwde plekken, tuinen, landerijen en water-

Plaats Cijferfontein, 
dist. Potchefstroom, 
verl,:laard tot pu
blieke delverij als 
deel der Schoon
spruitsche goud v: 
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leidingen en de nabijheid daarvan; met dien verstande 
dat het een deel zal uitmaken van de Schoonspruitsch~ 
goudvelden en zal staan onder de jurisdictie van de 
bevoegde ambtenaren der Schoonspruitsche goudvelden. 

GOD BEJIOEDE LA~ D EN VOLK. 

Gegeven onder mjjne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 9den dag van Mei 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het aan de Regeer ing der Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is het 

oostelijk gedeelte der plaats Rhebokfontein, no. 550, 
groot 2135 morgen~ gelegen in het district Potchefstroom, 
eigenaren C. A. en A. A. Schoeman, te verklaren tot 
eene publieke delverij; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JonAN::\iES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 363 der notulen, dd. 10 Mei 1890, 
in tennen van art. 5 der gewijzigde wet no. 8, 1885, 
en met referte tot GouYernementskennisgeving no. 210, 
Slaatscourant no. 444, genoemd stuk grond vanaf 
Maandag, 30 Juni 1890~ proclameer tot eene publieke 
delverij, voorzooverre de grond volgens de artikelen 18 
en 20 der gewijzigde wet no. 8, 1885, niet uitgehouden 
is voor m~jnpachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen 
en waterleidingen en de nabijheid daarvan ( of voor 
andere door de Regeering toegestane doeleinden), met 
dien verstande, dat het een deel zal uitmaken van de 
Schoonspruitsche goud velden, en zal staan onder de 
JUrisdictie van de bevoegde ambtenaren der Schoon
spruitsche goud velden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder n1ijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op hede:n den 12den dag van Mei 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 
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NADEMAAL het aan de Regeering dgzer Republiek 
wenschelijk is gehleken, dat de werking van \vet 

No. 14, 1886, (genaamd de w~t tot uitlevering van mis
dadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop) te 
verlengen, zooals uitgedrukt in Uitvoerende Raadsbe
sluit art. 361, dd. 10 1\iei 1890, luidende als volgt: 

A an de orde: minute R. 4082;84, inhoudende corres
pondentie over bet invverkingtreden van een wet en 
van een tractaat van uitlevering met de Kaapkolonie; 

De Uitvoerende Raad, gelet hebben op Volksraads
besluit art. 71, dd. 10 Mei 1889; 

Overwegende dat door verschillende omstandighe
den nog geen tractaat van uitlevering met de Kaap
kolonie is tot stand gekomen : 

Besluit aan den Edelachtb. Volksraad voor te stel
len de Regeering wederom te machtigen de werking 
van wet No. 14, 1886, (genaamd de wet tot uitleve
ring van misdadigers aan de Kolonie de Kaap de 
Goede Hoop) te verlengen voor een tijdperk niet te 
bovengaande een jaar van af d>Jtum van desbetreffend 
te nemen Volksraadsbesluit, wanneer op het tijdstip 
dat de werking der genoemde wet No. 14~ 1886, zou 
ophouden, het te sluiten uitleveringstractaat met de 
Kaapkolonie nog niet van kracht is geworden. · 

En nademaal bij besluit van den Edelachtb. Volks
raad art. 73, d(l. 10 Mei '1890, 1) door dit Edelachtb. 
Lichaam is besloten, dat de Regeering der Zuid-Afri
kaansche Republiek gemachtigd wordt de werking 
van genoernde vvet tot uitlevering van n1isdadigers aan 
de Kolonie de Kaap de Goede Hoop te verlengen voor 
den t~jd van een jaar en onder de termen, in bovenge
meld Uitvoerende Raadsbesluit vermeld. 

Zoo is het, da t ik, STEPHANUS J OIIANNES PAUL US 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat de werking 
van de wet No. 14, 1886 (genaamd de wet tot uit-
levering van mjsdadigers aan de Kolonie de Kaap de 
Goede Hoop) zal worden verlengd voor den t~jd van 
een jaar, in te gaan van af den 10den Mei 18~0. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den ·12den dag van Mei 
1890. 

• 
1

) Zie bladz. 49 van dit wetboek. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS . 
Staatssecretaris. 

Verlenging van wet 
No. 14, 1886, (uitle
vering aan de Kaap
kolonie) voor den 
tijd van een jaar. 

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



Wijziging dergrens
lijn tusschen de 
districten Wakker
stroom en P. Retief. 

1890J 96 

NADEMAAL . bij artt. 96 en 138 val?-. de Grond wet be
paald 1s, dat voor de behoorhJke en werluladige 

uitoefening van bet administratieve bestuur, aangehaald 
en omschreven in artt. 136 en 137 van gemelde Grond
wet, de Zuid-Afrikaansche Republiek, in· distrieten en 
wijken zal worden verdeeld; 

En nademaal bet door den Edelachth. Volksraad 
wenschelijk is geacht de tegenwoordige lijn, bepalende 
de grens tusschen de districten Wakkerstroom en Piet 
Retief~ te wij zigen ; 

Zoo is bet~ dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, hierb~i proclameer en vaststel, dat de grenslijn 
tusschen de districten Wakkerstroom en Piet Retief 
zal wezen als volgt : 

Van af Kompiesdrift met een rerbte lijn naar het 
boekbaken van de plaatsen Moddervlei, Valschvlei en 
no. 2 en 6 van Driehoek, genaamd Lingsbaken; van 
daar naar het hoekbaken van no. 1 en 2 van Driehoek 
en no. 3 en 4 van Driepan, genaamd Riesbaken; van 
daar oostelijk met de l~jn van no. 4 van Driepan naar 
het hoekbaken der plaatsen Zoar, Stralsund, Driehoek, 
deel no. t en no. 4 van Driepan. genaamd Botha's 
baken; vandaar naar bet oostelijk punt van Sobbeken, 
zijnde bet boekbaken van Breda, no. 1 van Driepan, 
nos. 1, 2 en 4 van Sobbeken, genaamd Stoop's baken; 
vandaar n?ar bet hoekbaken van no. 4 en no. 5 A n\js
spruit en lijnbaken no. 4 Klipspruit, genaamd A nijs
baken; vandaar met de lijn tusschen Klipspruit en 
Anijsspruit naar de visierkerf op Slangapiesberg, z~jnde 
bet hoekbaken tusscben Goede Hoop en Langgewacht, 
~enaarnd Ken1psbaken; vandaar naar het hoekbaken van 
u-roothoek, Donkerhoek, Roonewal en Paardeplaats, 
genaamd Vermaaksbaken, en vandaar tot aan de districts
lijn tusschen Wakkerstroom en Utrecht, zijnde het 
westelijk hoekbaken van Paardeplaats en rtet oostelijk 
hoekbaken van Bergvlict. 

GOD BEllOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 20sten dag van 
Juni 1R90. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 
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NADEMAAL de Regeering der Zuid-Afrikaansc.be Re
..[ publiek het wensc.helijk beeft geoordeeld bet in 
erven uitgelegde gedeelte van de plaats Tweefontein, 
gelegen in bet distric.t Lijdenbur g, behoorende aan den 
beer R. C. O'Neil, te verklaren tot een dorp; 1

) 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansc.be Repu
bliek, gelet hebbende op Volksraadsbesluit art. 46, dd 
8 Mei 1890, met ad vies en c.onsent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 442 der notulen, dd. 00 Juni 1890, 
b~j deze proc.lameer An bekend maak, dat van af den 
30sten J uni 1890 op bovengenoemd gedeelte grond van 
de plaats Tweefontejn een dorp zal zijn onder den naam 
van Belfast. en dat bet genoemd gedeelte van de plaats 
Tweefontein een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen 
aan de administratie, de c.ontrole en bet bestuur van 
de Regeering der Zuid-Afrikaansc.be Republiek, en dat 
de administratie en het bestuur ervan in banden zullen 
gesteld worden van zoodanige ambtenaren als daartoe 
reeds aangesteld z~jn of bjerna door de Regeering der 
Zuid-Afrikaansc.he Repuhliek zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 30sten dag van 
Juni 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL de Regeering der Zuid-Afrikaanscbe Repu
bliek bet wensc.helij k heeft goacht bet gedeelte van 

Zandfontein, genaamd Llanwarne, groot 458 morgen, 
375 vierkante roeden, en bet gedeelte van Verkijk, groot 
1000 morgen, ook tot dorpsgrond van Volksrust te 
verklaren; 

Zoo is bet, dat ik. STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staats'president der Zuid-Afrikaansc.be Hepu
bliek, gelet hebbende op Volksraadsbesluit art. 36, dd. 
8 Mei 1889. en met referte tot proelamatie van den 
9den dag van Maart 1890, en met advies en consent 
van den Uitvoerenden Raad, blijkens art. 481, dd. 24 
.Juli 1890, in verband met Uitvoerende Haadsbesluit art. 
114, dd. 26 Maart 1889, dat van af den 30sten Juli 1890 
de bovengenoemde gronden dorpsgrond zullen zijn van 

1
) Zie V.R.B., dd. 8 Mei 1890, art. 46, bladz. 81 van dit wetboek. 

7 

Belfast tot een dorp 
verklaard. 

Ged. der plaatsen 
Llanwarne en Ver
kijk, gevoegd bij het 
dorp Volksrust. 
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Volksrust, ondcrworpen aan de a(lministratie~ de con
tr(Jle en het bestuur van de Hegeering der Zuid-Afri
kaansche Republiek, en dat de administratie en het 
bestuur erYan in handen zullen gesteld worden van zoo
danige am btenaren als daartoe reeds a an !5esteld zij n of 
hierna door de Hegeering der Zuid-Afrikaansche R.epu
bliek zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gon vernementskan
tore te ·Pretoria, op heden, den 2Gstcn dag van J uli 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
' Staatspresident. 

DR. W . .T. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek wenschelijk is gebleken, dat van de 

twee wegen. gaande van Standerton naar Natal over de 
plaats Ertzak, slechts (>('n zal opengesteld zijn voor 
algemeen verkeer; 

Zoo is het, dat ik, SrrEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat van die twee 
wegen slechts de weg zal mogen worden gebruikt, 
loopende over de plaatsen Darling No. 67, Leeuwspruit 
No. 95, Platrand No. 190, Vlakspruit No. 62. Zandfon
tein No. 72 en Paardekop No. 89 door M.W.Stroom 
naar Natal, terwijl de andere weg over bovengenoemde 
plaats gaande, het dichtst bij Vaalrivier gelegen, zal 
worden gesloten. 

GOD BEIIOEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 1sten dag van Augustus 
t890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NAb~MAAL het is gebleken, volgens desbetre1Tende 
informatie van wege de Regeering van de kolonie 

Natal, dat de besmettelijke ziekte, de Aziatische cholera, 
zich heeft vertoond in gezegde kolonie Natal; en 
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Nademaal de artikels van wet No. 11, 1
) 1880, hou

dende maatregelen tegen de verspreiding van besmette
lijke en aanstekel~jke ziekten,speciaal tegen kinderpokken, 
volgens artikel 25 der gezegde wet ook van toepassing 
zijn op alle ·1ndere epidemische ziekten, indien zij op 
eene wijze optrede:iJ, die als b~jzonder gevaarlijk kan 
worden aangemerkt, staande de beslissing daaromtrent 
aan den Staatspresident; en 

Nademaal de Aziatische cholera een epidemische 
ziekte is, die als bijzonder gevaarlijk kan worden aan
gemerkt; en 

Nademaal artikels 1 en 2 der gezegde wet voor
zieningen inhouden omtrent bet uitvaardigen van procla
matien, houdende bepalingen betreifende voorzorgsmaat
regelen en besmetverklaringen van zekere plaatsen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPIIANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rnet ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
krachtens artikel 545 zijner besluiten, dd. heden, hier
mede proclameer, vaststel en bekend maak, dat de 
artikels der bovengemelde wet van voile kracht zullen 
zijn ten aanzien van de gezegde epidemische ziekte, de 
Aziatische cholera; 

En verder, dat aile verkeer van personen en goederen 
komende van de kolonie Natal naar deze Republiek 
hiermede wordt gestaakt tot 2

) tijd en wijle hieromtrent 
nader of anders zal worden voorzien. zullende slechts 
het vervoer van brieven, komende van N'atal, onder zekere 
vast te stellen regulaties ofinstructies worden toegelaten. 

En ik l'roclameer en gelast en maak verder bekend, 
dat alle landdrosten, assistent-landdrosten, resident
vrederechters, mijncommissarissen, veldkornetten, assis
tent-veldkornetten, commissarissen van naturellen en 
anderen zieh stiptelijk overeenkornstig deze proclamatie, 
overeenkomstig de gezegde wet en overeenkomstig 
verdere instructies en regulaties, onder deze proclamatie 
uit te vaardigen, zullen hebben te gedragen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand op heden, den zes-en 
twintigsten dag van Augustus in bet jaar Onzes Heeren 
Een Dnizend Acht Honderd en Negentig. 

1
) Zie bladz. 41 L. W. 1886-1887. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

~) Zio proclamatio <1<1. G Sept. 1890, blaclz. 101 van dit wotboek. 
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Pl. Modderfontein, 
district Heidelberg, 
tot publieke delverij 
verklaard,re~sortee
rende onder de Roo
depoort goudv. 

Gronden in Zout
pansberg v. zoekers 
beschikhaar gesteld. 
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l\. T ADEMAAL. het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
.l' sche Hepubliek gebleken is, dat bet wenschelijk is 
de plaats Modderfonteiu, No. 32u, gelegen in het district 
Heidelberg, eigenaar J. D. T. Fritz, te verklaren tot 
eene pu blieke del verij. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. '169 der notulen, dd. 26 Februari 
1890, in termen van art. 5 der gewijzigde wet No. 8, 
1885, en met referte tot Gouvernements-kennisgeving 
No. 253, Staatscourant No. 469, genoemd stuk grond 
van af Woensdag, 10 September 1890, proclameer tot 
eene publieke clelverij, voor zooverre de grond, volgens 
de artikelen 18 en 20 der gewijzigde wet No. 8, 1885, 
niet uitgehouden is voor mijnp~chten, bebouwde plek
ken, tuinen, landerijen en waterleidingen en de nabijheid 
daarvan, met dien verstande, dat bet een deel zal uit
maken van de Roodepoort goudvelden, en zal staan 
onder de jurisdictie van de Levoegde a1nbtenaren der 
Hoodepoort goud vel den. 

GOD BEIIOEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op beden den 29sten dag van 
Augustus 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. vV. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het wenscbelijk is gebleken zekere Gouver
nementsgron<len in het district Zontpansberg, 

waarvan de grenzen zijn als volgt: 
Beginnende aan de plaats waar de Selokwerivier 

loopt in de Groote Letaba, vandaar op met de Selokwe
rivier tot aan baar oorsprong. Van dezen oorsprong 
recbtstreeks naar den oorsprong van de Brandboontjes
rivier. lVIet deze rivier af tot waar deze loopt in de 
Koedoesrivier. Vervolgens met de Koedoesrivier af tot 
waar deze zich vereenigt met de Miclden Letaba. 
Hierna met de Midden Letaba af tot waar deze zich 
vereenigt met de Kleine Letaba. Van dit vereenigings
punt der Midden en Kleine Letaba naar den berg Ma
boongatsjaba, vandaar op den berg Tsjimboopfie, van-
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daar op I.Tzerberg, vervolgens op Sebolane. Hierna op 
Silindie, daarna op Rebanga, vervolgens naar de Mosinzie 
en vanclaar naar den oorsprong der Byasis. Met deze 
ri vier af tot aan hare vereeniging met de Groote Letaba
rivier en daarna lDet de Groote Letabarivier op tot aan 
de samenvloeiing met de Selokwerivier, met uitzonde
ring van die gronden, bestemd voor occupatie of locatie, 
of waarop een verbacd, servituut, last of bezwaar, van 
welken aard ook, rust, of waarover door de Regeering 
op andere wijze is beschikt, voor zoekers besrhikbaar 
te stellen. 

Zoo is het, dat ik, 8TEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, bovenbedoelde Gouvernementsgronden van af den 
15den (vijftienden) September 1890, voor zoekers be
schikbaar stel, onder de uitdrukkelijke bepaling en 
voorwaarde dat de afbakening van claims geheel ge
schiedt onder verantwoordelijkheid en op risico van de 
zoekers, zoodat de Regeering niet verantwoordelijk zal 
kunnen gehouden worden voor teruggave van licentie
gelden of voor uitkeering van eenige schadevergoeding 
van welken aard ook, als later blijken mocht, dat het 
prospecteeren of afbakenen van claims is geschied bui
ten de grenzen hierboven omschreven of op de gronden 
hierboven uitgezonderd van de beschikbaarstelling voor 
zoekers. 

De noodige prospecteerlicenties zullen verkrijgbaar 
zijn ten kantore van den 1\iijncommissaris te Haenerts
burg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 30sten dag van 
Augustus 18~-10. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

N ADEMAAL er op den zes-en-twintigsten dag van Opheffing van het 
Augustus ll., eene proclamatie onder mijne hand verbod v. personen

werd uitgevaardigd, waarbiJ. ter oorzake. van redenen en goederenvervoer ..__, ..__, tusschen de Z. A. R. 
en overwegingen, daarin vermeld, werd vastgesteld en en Natal. 
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bekencl gemaakt, dat de artikels van wet no. ll, 188G. 
van voile kraeht zullen zijn ten aanzien van de epicle~ 
rnisehe ziekte, de cholera; 1

) 

En verder, dat alle verkeer van personen en goede
ren, komende van de kolonie Natal naar deze Republiek 
werd gestaakt tot tijd en wijl hierorntrent nader of' 
anders zou worden voorzien; en 

Nademaal bet volgens desbetreffende informatie 
gcbleken is, dat de redenen en overwegingen voor het 
uitvaardigen der remelde proelamatie thans hebben 
opgehouden te bestaan; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS .TonANNES PAuLus 
KnuGER, Staats president der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
hierrr10.de proclarneer, vaststel en bekend maak, dat de 
werkiDg der gemelde proelamatie hiermede wordt opge
heven, en dat derhal ve bet verkecr van person cr .. en 
goederen, komende van de kolonie Natal naar dezc 
Bepubliek wedor is geopend. 

GOD BEUOEDE LAND EN VOU<. 

Gegeven onder mijne hand op heden den zesden 
dag van September in bet jaar Onzes Heeren een 
duizend acht honderd en negentig. 

S, .T. P. KHUGEH, 
Staatspresidont. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL bij art. 11 van wet no. 3, 1887 2), is vast
.1. gestold dat door den Staatspresirlent bij proclamatie 
1ml \Vordon hekend gomaakt, wanneer do wf rkzaamheden 
dnr specialo eomrnissin zullcn zijn afgeJoopen; en 
nademaal bij art. 12 van gemolde wet no. :1, 1887, is 
vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulko maatregelen te trel1en, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vaardigen als (met betrekking tot 
ko~ten als anderszins) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is hot, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuirl-Afrikaanscho Hepu
bliek, n1et advies en consent van den Uitvoerenden 

1
) Zie bladz. 98 van dit wetboek. 

2
) Zie bladz. 96 L. W. 1886-lSSi. 
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Raad, blijkens art. G39 van de notulen, dd. 30 September' 
1800, proclameer en bekend maak, dat de werkzaarn
heden yan de speeiale eommissie, wijken Rhenosterpoort 
en Spelonken, onder voorzittersehap van den heer 
W. J. F. Potgieter~ met betrekking tot de. ]Jlaatsen, 
opgenoemd in de hieraangeheehte lijst, 1

) geteekend 
do~r den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspeetie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der eom
missie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
t~jd van drie maanden na datum van publieatie dezer 
proelamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
rnee.r zal worden in aanmerking genomen. 

Na alloop van rleze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspeetie
rapporten worden uitgegeven. 

Zooclanig protest zal binnen drie maanden nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal besehouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pl'etoria, op heden den 30sten dag van 
September 18~)0. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tsseeretaris. 

N ADEMAAL bij artikel ~11 van wet no. 3, '1887, is vast
gesteld dat door den Staatspresident b\j proclamatie 

zal worden bekend gemaakt, wanneer de werkzaamheden 
der speeiale eommissie zullen zijn afgeloopen; en 

Nadernaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemaehtigd wordt 
rnet ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, zulke 
Inaatregelen te treJien, bepalingen te rnaken en regu
lation nit te vaardigen als (met betrekking tot kosten 
------ --·--·--·-

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubliceerd 

in de Staatscourant van 8 October 1890. 

Speciale commissie 
tot het in orde 
brengen v. plaatsen 
in wijk Spelonken, 
dist. Zoutpansberg. 
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als ander~zins) hem voor de uitvocring van deze wet 
noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek, met adviPs en consent van den Uitvoerenden 
Raad, bl\jkens artikel 630 van de notulen, dd. 30 Sept. 
'1890, proclameer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de speciale commissie, w\jk Spelonken, distr·ict 
Zoutpansberg, onder voorzitterschap van den beer W. J. 
Jacobs, met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd in 
de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend door den Land
meter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van den 
Landmeter-Generaal. 

Alle pro~esten tegen de werkzaamheden der com
lnissie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatic dezer 
proclamatie, na v~rloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. Na afloop 
van deze drie maanden zullen van plaatsen, waartegen 
geen protest is ingekomen, de inspectierapporten worden 
uitgegeven. 

Zulk protest zal binnen drie maanden nadat het is 
gelegd, moeten worden opgevolgd, b\j gebreke waarvan 
het zal beschouwd worden vervallen te .zijn. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne band ten Gouvernemcnts
kantorc to Pretoria, op beden den 30sten dag van 
September 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL bij art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

matie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der Speciale Commissie zullen zijn afgeloopen, 
en nademaal bij art. 12 van gernelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubli

ceerd in de Staatscottrant van 8. Oct. 1890. 
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met ad vies en consent van den Uitv. Raad, zulke maat
regelen te trefTen, bepalingen te maken en regulatien 
uit te vaardigen als (met betrekking tot kosten als 
anderszins) hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
met advies en consent van don Uitvoerenden Raarl, 
blijkens art. 639 van de notulen, dd. 30 Sept. 1800, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden 
van de Speciale Commissie. wijk 'Marabastad, distrid 
Zoutpansberg, onder voorzitterschap van den beer H. 
C . .T. van Rensberg, met betrekking tot de plaatsen, 
opgenoemd in de hieraan gehechte lijst 1 

), geteekend door 
den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van rlen 
Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der Com
missie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uitv. 
Raad moeten worden ingeleverd binnen den tijd van 
drie maanden na datum van publica tie dezer proclamatie, 
na verloop van welken tijd geen protest meer zal worden 
in aanmerking genomen. 

Na verloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen prot~t is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan bet zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m\ine hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 30sten dag van Sep
tember 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADEMAAL bij art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast- Speciale Commissie 

. gesteld, dat door den Staatspresident bij procla- voor het in orde 
t 1 d brengen v. plaatsen m1 1e za wor en bekend gemaakt, wanneer de werk- in de wijken Rhe-

zaamheden der Speciale Commissie zullen zijn afgeloopen, 

1
) De hier bedoelde lijst is te vinden in deStaatscourant v~n 8 Oot. '90, 
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en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgest~=dd dat de Staatspresident gemaehtigd wordt 
met advies en eonsent van den Uitvoerenden Haad, 
zulke m tatregelen te treffen, bepaUngen te maken en 
regulatien uit te vaardigen als (met betrekking tot 
kosten als anderszins) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRliGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansehe Re
publiek, met advies en eonsent van den Uitvoercnden 
Raad, blijkens art. 639 van de notulen, del. 30 September 
'1890, proelmneer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de Speeiale Commissie, w~jken Rhenosterr
poort, Spelonken en Jioutboschberg, distriet Zmdpansbery, 
onder voorzittersehap van den heer J. L. N. du Preez, . 
met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd in de hier
aangehechte lijst, 1

) geteekend door den Landmeter
Generaal; 

De nieuwe inspectierappor~en en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal; 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der Com
missie ten opziehte clezer p1aatsen zullen bij den Uit
voorenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publieatie dozer 
proelamatie, na verloop van w-elken tijd geen protest 
rneer zal worden in aanmerking genomen. Na ailoop 
van doze urie maanden zullen van plaatsen waartegon 
geen protest is ingekomen, de inspeetie-rapporten wor
den uitgegeven; 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden nadat 
bet is gelegd, moe ten worden o pgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal besehouwd worden vervallen te zijn. 

GOD HEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gcgcven ondel' mijnc ltand ten Gonvernoments
kantore te Pretoria, op lwden (len BOsten dag van 
~eptcrn bel' 1890. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staats president. 

Drt. W. J. LEYDS, 
Staatsseeretaris. 

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst is te vinden in de Staats

courant van 8 October 1890. 
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l\.: ADEMAAL het van wege de groote uitgestrektheid 
l. ~ der gronden als publieke delverij, geproclameerd 
bij verschil1ende proelamatien An op diverse dato's, 
bekend als de Witwatersrand Goud velden, en in het 
belang van eene richtige administratie~ en voor gemak
kelijke jurisdietie, en om andere overwegm:de redenen, 
wenschelijk en dienstig worclt geacht, die gronden in 
tweeen te splitsen; 

Zoo is het, dat ik, JOHANNES STEPHANUS PAULUS 
KRUGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Ui tvoerenden 
Raad, blijkens art. 676 der notulen dato 21 Oct. 18~0, 
hierbij proclameer, bekend maak en vaststel, dat de 
bovengenoemde gronden van af 1 November 1890 zul
len uitmaken twee afzonderlijke publieke delverijen. 
Het westelijke gedeelte bestaande uit de, volgens voor
gaande proclamatien, geheel of gedeeltelijk tot pu blieke 
delver~jen geproclameercle plaatsen in bet district 
Heidelberg, n. l.: Langlaagte no. 258, Handjeslaagte 
no. 34, Tur11ontein no. 198, Misgund no. 96, Olifants
vlei no. 86, Doornfontein no. 323, noordel\jk gedeelte 
Klipriviersberg no. 222~ Elandsfontein no. 235, zal den 
naam dragen van de vVitwatersrancl Goudvelclen en 
staan onder de j urisdictie van den Mijncommissaris, 
den Specialen Landdrost, den Assistent Specialen ·Land
clrost. de Rechterlijke Comrnissarissen en de andere te 
Johannesburg resideerende ambtenaren. 

Terwijl mede ter bevordering van goede orde en 
veiligheid en handhaving der wetten de plaatsen Goud
koppie no. 33, Olifantsvlei no. /136, Diepkloof no. 158, 
Viorfontein no. 130, Rietvlei no. 120, zuidel\jk gedeelte 
Klipriviersberg no. 222, Palmietfontein no. 229, onge
proclameerd gedeelte Elandsiontein no. 235, ongepro
clameerd gedeelte Doornfontein no. 323, uitgezonderd 
hot omheinde gedeelte, hetwelk ook de werf van den 
heer F. J. Dozuidenhout insluit: :Wiooifontein no. 1.1·, 
1\lipfontoin no. 213, 1h;aarnJontoin no. -142, 1\fiddolfontein 
no. 1 0~, allen gologen in ltot distriet Hoi1lolberg, als
mode Vlakfontoin no. 41, Waterval no. G~}1, in vcl'band 
rnet de proclumatie, voorkomendo in de Slcwlscou
rant no. 444, dd. 24 J uli t889, worden gesteld onder 
de jurisdictie van de rechterlijke ambtenaren te Johan
nesbu_rg verblij vend. Terw~jl de benoodigde prospec
teer-llcenties, volgens art. 8 der gewijzigde wet no. 8, 
'18~G, zullen moeten worden verkregen te Mijnconnnis
sanskantore te .Johannosbut·g. 

Het oostelijk gedeelte bestaande nit de plaatsen 
Elandsfontein no. 1., Driofontein no. 17G, Rietfontein 
no. 34·1, Klipp:.ortje no. /148, Rooikop no. no, Hoodekop 
no. 264, Vogelfontein no. 37, Leeuwpoort no. 284, Benoni 

Va'itstelling der 
grenzen tusschen de 
W.W. Rand en 
Bokeb. goudvelden. 

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



Vaststelling der 
grenzen der Kaa p 
delverijen. 

1800] 108 

no. 340, Kleinfontein no. 157, Vlakfontein no. 155, 
Finaalspan no. 35, Rondebult no. 08, alle gelegen in 
het district Heidelberg en volgens voorgaande proela
matien geheel of gedeeltelijk tot publieke del verijen 
geproc]ameerd, alsmede Vlakfontein no. 44:2, district 
Pretoria, zal den naam dragen van de Boksburg goud
velden en staan onder de jurisdictie van den Mijn
commissaris van Boksburg, welke conform artikel 28 
der gewijzigde wet no. 8, 1885 in crimineele en civiele 
zaken de jurisdictie zal hebben gelijk met die van den 
.Landdrost en der andere ambtenaren aldaar. 

In verband verder met de proclamatie van juris
dictie, voorkomende in Staatscourant no. 444, dd. 24 
Juli 1889, zullen de navolgende plaatsen: Witpoort, no. 
297, Rietfontein no. 324, ¥rr eltevreden no. 20~ Geduld 
no. 134, Cloverfield no. 245, Klipfontein no, 206, Wol
venfontein (tbans Holfontein) no. 227, Knoppiesfontein 
no. 181, Putfontein no. 24~ Modderfontein no. 112. 
Vlakfontein no. 442, (voor zoover niet geproclameerd) 
Klipfontein no. 242, Witkoppie no. 87, Rietfontein no. 
341 (voor zoover niet geproclarneerd), Rietfontein no. 
17 worden gesteld onder de :i urisdictie van de rechterl~jke 
arnbtenaren te Boksburg verbl\jvend, terwijl de he
noodigde prospecteerlicentien, volgens art. 8, der gewij
zigcle wet no. 8, 188G, zullen moeten worden verkregen 
ten lVlijncommissariskantore te Boksburg. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, den 22sten dag van October 1890. 

S. J. P. KRUGER. 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

l\.1 ADEMAAL het wenschelijk en dienstig is gebleken in 
l_ ~ het be lang van eene een vormige toe passing der 
gewijzigde wet no. 8, 1885, eene richtige administratie 
voor eene eenvormige jurisdictie en om andere over
wegende redenen, en in overeenstemming met het ad ... 
vies van bet hoofd van het Mijnwezen en dat der l\1ijn
commissarissen der beide delverijen, de gronden~ ge
Jegen in bet district Lijdenburg, thans bekend als de 
Noord Kaap delverijen en de Zuid Kaap delverijen. zoo
als geproclameerd bij verschillende proclamatien ·en 
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diverse data, zooals onder anderen dd. 5 November 
1884, Staatscourant no. 199, dd. 11 Augustus 1885, 
Staatscourant No. 243, dd. 24 November 1885, Staals
courant No. 255, te vereenigen tot eene publieke del
verij; 1

) 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 724 der notulen. dd. 20 November 1890, 
hierbij proclameer, bekend maak en vaststel, dat de 
bovengenoemde gronden van af het Noord-oostelijke 
hoekbaken der plaats Alkrnaar no. 100, aan de 
Krokodilrivier, oostwaarts af met de Krokodilrivier tot 
waar deze het wagenpad van Lijdenburg via Pretorius
kop naar de Delagoabaai kruist; van dit punt zuid
westwaarts tot aan een hoekbaken van Swazieland, 
nabij Kamblubana Hill, van daar westwaarts naar bet 
Bornwandabaken, langs de noordelijke grenzen der 
plaatsen Duurstede no. 1012, Zeist no. 1011, Twello 
no. 1006, De Bildt no. 1010, Ameide no. 1002, Oorschot 
no. 1003, Sassenheim no. 1001, Hilversum no. 9H8, 
Eemnes no. 997, Zwartkop no. 1182, en Arnoldsberg 
no. 1056, tot aan Tafelkop. 

Vanaf Tafelkop langs de oostelijke lijnen der plaat
sen Goede Hoop no. 116, Coetzeestroom no. L17, Bar
rets Berlin no. 343 tot aan het Spitskopbaken en van 
daar met de zuidelijke en oostelijke lijn der plaats 
Alkrnaar, tot aan de Krokodilrivier (met uitzondering 
van de ongeproclameerde gronden binnen deze grenzen, 
zooals o. a. de plaatsen Joubertsdal no. 1045, Elands
fontein no. 1046, Hermansburg no. 1047) van af 1 
December 1890 zullen uitrnaken een pu blieke delverij, 
terwijl deze gronden gezamenlijk den naam zullen dra
gen van de Kaap Delverijen en zullen staan onder de 
jurisdictie van den Mijncommissaris en den Specialen 
Landdrost tc Barberton, alsmede onder de andere te 
Barberton of op andere gedeelten der Kaap Delverijen 
resideerende ambtenaren. 

In het belang verder der delversbevolking van dit Plaatsing der ver
veld, alsmede in dat der goede orde, veiligheid en antw. klerken dier 
handha ving der wet ten, zal verder onder den Mijncom- delverijen. 
missaris en den Specialen Landdrost te Barberton een 
Verantwoordelijke Klerk, tevens Resident-Vrederechter 
gevestigd zijn: 1o. te Kaapsche Hoop, 2o. te Eureka 
City, terwijl het voormalige kantoor van den Verant-
woordelijken Klerk enz. te Jamestown wordt opgeheven. 
Dewijl bet verder wenschelijk is gebleken de jurisdictie 

1
) Zie proclamatie 23 December 1890, waarbij uitbreiding aan de~c 

proclamatie gegeven wordt. 
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der rechterlijke ambtenaren der velden, thans bekend 
als de Kaap Del verijen, in verband met den aanleg van 
den spoorweg van de Portugeesche grens naar Pretoria 
en de zich daar thans bevindende bevolking en met 
het oog op den grooten afstand van de hoofdplaats van 
dit district, namelijk het dorp Lijden burg noordwaarts 
uit te breiden, ten opzichte van de gronden waarvan 
de noordelijke grens wordt gevormd door het gedeelte 
der Sabierivier van af haren samenloop met de noord
Zandrivier-oostwaarts met deze rivier oftot aan Sabie
poort aan de Portugeesche grens. 

Van daar met de Portugeesche grens zuidwaarts 
tot aan de grens van Swazieland; van af dit punt langs 
Manangapunt naar de Kamblubana Hill; van daar met 
eene rechte lijn noord-oostwaarts op langs de lijn der 
geproclameerde Ka~p Delverijen tot aan bet punt waar 
bet vvagenpad van Lijden burg via Pretoriuskop naar de 
Delagoabaai, waar de Krokodiirivier krnist. 

Van dit punt in Krokodilrivier met Krokodilrivier 
op tot aan baar samenloop met de Blinkwaterrivier. 
Van dezen samenloop met Blinkwaterrivier en Zuid
Zandrivier op tot aan Losieskop. Van Losieskop met 
de Noord-Zandrivier af tot aan baar samenloop met de 
Sabierivier. 

En nademaal bet verder wen~chelijk is gebleken in 
het belang der goede orde, veiligheid, bandhaving der 
wetten en tevens met het oog op den grooten afstand 
van het dorp Lijdenburg, en in verband met (le procla
matie voorkomende in de Staatscourant no. 4~~8. dato 
12 Juni 1889, ook de jurisdictie der genoemde ~-tmbte
naren mede zuidwaarts uittebreiden. en wel over de 
gronden, allen gelegen in bet district L\jdenburg en 
thans bekend als de plaatsen: Duurstede no. 10'12. 
Vooruitzicht no. 117:-3, Zeist no. 1011, Twello no. 1000, 
Sedan 1174, Goedehoop no. 1'170~ De Bildt no. 1010, 
Schoonoord no. '1008, Loenen no. 999, Hef~mstede no. 
1000, Welgelegen no. 1009, Oosterbeek no. '1001·, Ameide 
no. /1002, Oorschot no. 1003, Brommers no. '1005, 
Schulzenborst no. 103'1, Aubert Villiers no.1057, :Mendon 
no. 1058, Granvi1le Grove no. 1054, Clarendon no. 1052, 
's Gravenbage no. 1053, Estaba no. 1179, Sassenheim 
no. 1001, Hilversum no. 998, Eemnes no. 997, Welte
vreden no. 1059, Lothiana no. 1050, Scboongezicht no. 
082, Bellevue no. 988, Mont Rose no. 121, Stolzberg 
no. 1382, Doyershoek no. 837, Groenvallei no, 1384, 
Morgenzon no. 986, Stolzenfels no. 1.157, Lelienstoin 
no. 1'161, Konigstein no, 1156, Wartburg no. 1159, 
Zwartkop no. 1182, Doornspruit no. 1164 en Arnolds
berg no. 1050, 

Zoo is het, da t ik, STEPII~NUS J OIIA NNES PAUL US 
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KRUGER1 Staatspresident der Znid-Afrikaansche Republiek, 
metadvies en consent van den Uitvoerenden Raad, blijkens 
art. 724 der Notulen, dd. 20 November 1890, en op 
grond van art. 28b der gewijzigde wet no. 81 1885, 
hierbij proclameer, bekend maak en vaststel, dat van 
af 1 December 189U ook alle bovengenoemde ten noor
den en ten zuiden der Kaapdelverijen gelegen gronden, 
zullen staan onder jurisdictie der rechterlijke ambtenaren 
van de Kaapdelverijen, terwijl de benoodigde prospec
teerlicentien op de genoemde private gronden, volgens 
art. 8 der gewijzigde wet no .. 8, 1885, zullen rnoeten 
worden verkregen ten kantore van den Mijneommissaris 
te Barberton, of ten kantore der onder hem geplaatste 
verantwoordel\jke klerken, zooals bij de lijnsbepaling 
tusschen de kantoren Barberton, Eureka City en Kaap.:. 
schehoop door den Mijncommissaris tc Barberton, onder 
goedkeuring der Regeering vast te stellen, zal worden 
bepaald. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 20sten dag van 
November 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche Vaststelling der 
Republiek gebleken is, dat het wenschelijk en grenzenderKomatie 

dienstig is dat, met het oog op den grooten afstand van delvedjen. 

de hoofdplaats van het district, het dorp Lijden burg, 
ter bevordering van de goede orde en veiligheid, enter 
handhaving der wetten, behal ve de reeds tot publieke 
delverij verklaardfi plaatsen, zooals de plaatsen: Krom-
draai no. 68, Kranskop no. 375, Grootboom no. 1224. 
Maan~aar no. 400, Ste\insburg no. 407, Tothiertoe no. 
403, Kalverskraal no. 40\ Vlakplaats no. 408, Witklip 
no. 409, Smitsfield no. ti35, Tijgerkloof no. 433, Bout-
bosch no. 293, Oshoek 430, Hartbeesthoek no. 946. 
Aankomst no. 438 bij de proclamatie, dd. 21 Februari 
1887~ Staatscourcint no. 316, dd. 9 Februari 1887, en de 
plaatsen: Diepgezet no. 347, Nooitge1ien no. 373, Zoodorst 
no. 376, Overberg no. 378, Hooggenoeg no. 379, Bavi-
aanskloof no. 380, Goudgenoeg no. 381, bij de procla-
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matie, dd. 15 Februari 1889, Sta.;;.tscourant no. 492, dd. 
6 Februari 1889, aile gelegen in het district Lijdenburg, 
de resteerende grond gelegen binnen de navolgend-e 
grenzen: 

Noordelijke grens, de Zuidelijke lijnen der plaatsen: 
Schoongezicht no.1050, Granville Grove no.1054, Meudon 
no. 1058, Loenen no. 999 alle in het district Lijdenbnrg. 

Oostelijke grens, de grenslijn tusschen de Zuid
Afrikaansche Republiek en Swazieland, van af het 
Bolembebaken zuirlwaarts tot aan de grenslijn der 
districten Lijdenburg en Ermelo. 

Zuidelijke grens, de grenslUn tusschen de districten 
L~idenburg en Ermelo, zooals deze tusschen de plaatsen 
Oshoek no. 430, Hartebeesthoek no. 946, Aankomst no. 
438, Uitgevonden no. 634, Brandybol no. 1~41, enz., 
aile gelegen in het cistrict )_.ijdenburg, en de plaatsen 
Hettysgoed no. 221, Zwaluwnest no. 220, Belvedere no. 
216, Lochiel no. 214 en Zonstraal no. 213, alle in het 
district Ermelo, loopt tot nabij het noordelijke hoek
baken der plaatsen Zonstraal no. 213, en Bonniesbracs 
no. 196, beide in het district Ermelo, al waar een z~jtak 
der Theespruit, genaamd Gladde Spruit, de noordelijke 
grens van het district Ermelo snijdt. 

Westelijke grens, van uit de grens van de districten 
Ermelo en Lijden burg, nabij het hoekbaken der plaatsen 
Bonniesbracs no. 196 en Zonstraal no. 213, met laatst
genoemde spruit noordwaarts af tot aan hare vereeni
ging met Theespruit. Vervolgens met Theespruit af tot 
aan hare vereeniging met Komatierivier en daarna met 
Komatierivier op tot aan de snijding met de westelijke 
grenslijn der plaats Hooggenoeg no.1166, en vervolgens 
met deze lijn noord waarts tot aan de plaats Schoonge
zicht no. 1050, het nitgangspunt der Jijnsbeschrijving, 
wei ke grond verdeeld is in verschillende plaatsen, be
kend onder de namen: Josefsdal no. 1007, Dunbar no. 
1051, Noisy no. 1055, Onverwacht no. 1060, Gelnk no. 
'1169, Hooggenoeg no. 1167, Rozentuin no. 336, Laag
genoeg no. 1322, Doornhoek no. 1358, Roodewal no. 
'1383, Kortbegrip no. 1298, Moddergat no. 947, Mooi
plaats no. 1335, Uitgevonden no. 634, Brandybol no. 
1241, Theespruit no. 995 en andere, alle in bet district 
Lijdenburg, worden gesteld onder de jurisdictie van de 
rechterlijke ambtenaren der Komatie-delverijen te 
Steynsdorp resideerende. 

Zoo is het, dat ik, S'rEPIIANUS JonA~..,NES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu- · 
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 724 der notulen~ dd. 20 November 1890 en 
op grond van art. 28n per gewijzigde wet no. 8, 1885, 
hiermede proclameer, bekend maak en vaststel dat ge-
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zeade gronden van af 1 December 1890, ztillen ressor
te~ren 0nder de rechterlijke jurisdictie van de bevoegde 
am btenaren der Komatie-del verijen, terwijl de benoo
digde prospecteer-licentien op .. ~e genoemde private 
gronden volgens art. 8 der geWlJzlgde wet no. 8, 1885, 
iullen moeten worden verkregen ten kantore van den 
Mijncommissaris te Steynsdorp. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 20sten dag van 
November 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staat"secretaris. 

NADEMAAL het van wege bet geringe aantal claims, 
afgepend en bewerkt op de navolgende plaatsen: 

Vogelstruisfontein no. 317, district Rustenburg, 
Sterkfontein no. 558, distr. Pretoria, Dwarsvlei no. 115, 
distr. Pretoria, Blauwbank no. 156, distr. Rustenburg, 
Rietf(mtein no. 652, distr. Rustenburg, Koesterfontein 
no. 433, distr, Rustenburg~ zooals geproclameerd bij 
verscbillende proclamatien en op diverse data, en om 
de weinige overige andere ambtsbezigheden voldoende 
blijkt, te Blauwbank onder den 1\1ijncommissaris te 
Krugersdorp aileen te laten verblijven een Claiminspec
teur, tevens belast met de uitreiking van reispassen en 
verlof brieven aan kleurlingen. 
_ Zoo is het, da t ik, STEPHA:~US J OIIANNES pAUL US 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 722 der notulen, dd. 20 November 
1890, proclameer, bekend maak en vaststel, dat van af 
1 December 1890, bet kantoor van den Verantwoorde
l~jken Klerk te Blauwbank, district Rustenburg, wijk 
Hoogeveld, wordt opgeheven, en de benoodigde pros
pecteer- en delverslicentien op de bovengenoemde plaat
sen, voor zooverre de sluiting dier plaatsen niet in 
overweging of behandeling is, van af dien datum zullen 
moeten worden verkregen ten kantore van den Mijn
commissaris te Krugersdorp, ten wiens kantore tevens 

8 

Opheffing van het 
kantoor v. denVer
antwoord. klerk te 
Blauwbank, district 
Rustenburg, en de 
grond daaronder 
ressorteerende ge
bracht onder het 
ressort v. den Mijn
commiss. van Kru
gersdorp. 
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alle geldelijke verantwoording en administratie, vroeger 
berustende bij den genoemden Verantwoordelijken Klerk, 
zal moeten gescbieden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op beden den ~Osten dag van No
vember 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADEMAAL bet wenscbelijk is gebleken in verband 
met de proclamatie, voorkomende in de Staats

courant No. 478,. dd. 12 Maart -1890, R. 2936/90, 1
) nog 

eenige meerdere Gouvernementsgronden in bet district 
Lijdenburg~ gelegen binnen de navolgende grenzen: 

A an de noordzij de 
de Sabierivier van af hare kruising n1et den weg van 
Spitskop naar MacMac tot aan baren samenloop met 
de Noord-Zandrivier; 

Aan de oostzijde 
met de Noord-Zandrivier op over Losieskop en dan 
n1et de Zuid-Zandrivier en Blinkwaterrivier af tot aan 
de Krokodilri vier: 

Aan de zuidz!jde 
van af den samenloop der Blinkwaterrivier met Kroko
dilrivier tot aan den samenloop van laatstgenoemde 
rivier met Nelspruit; 

Aan de westzijde 
van af Krokodilrivicr af met Nclspruit op tot Spitskop, 
van daar met het wagenpad naar l\1acMac tot waar dit 
de Sabierivier snijdt, met uitzondering van die gronden 
vermeld in art.· 21 der gewijzigde wet no. 8, 188G, en 
met verdere uitzondering van die gronden, waarop een 
verband, servituut, last of bezwaar van welken aard 
ook rust, of waarover door de Hegeering op andere w~jze 
is bescltikt, voor zoekers hescbikhaar te stcllen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-A:frikaansche Repu
bliek, met advies en consent, van den Uitvoerenden 

1
) Zie proclamatie van 7 Maart 1890, bladz. 89 van dit wetboek. 
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Raad, bl~jkens art. 723 der notulen dato 20 November 
'1890, hierb~i pruclameer, bekend maak en vaststel, dat 
bo,·en bedoelde gronden van af 1 December 1890, be
schikbaar gesteld worden voor zoekers onder de uitdruk
kelijke bepaling en voorwaarde, dat de afbakening van 
claims geheel geschiedt onder verantwoordelijkheid en 
op risico van de zoekers, zoodat de Regeering niet ver
antwoordelijk zal knnnen worden gehouden voor terug
gave van licentiegelden of voor uitkeering van eenige 
schadevergoeding van welken aard ook, als later blijken 
mocht dat het prospecteeren of afbakenen van claims 
is geschied buiten de grenzen hierboven omschreven, 
of op de gronden hierboven uitgezonderd van de be
schikbaarstelling voor zoekers. 

De benoodigde prospecteerlicentien voor deze be
schikbare Gouvernementsgronden zijn, evenals voor de 
gronden bedoeld in de genoemde proclamatie, Staats
courant No. 478, verkrijgbaar ten Landdrostkantore te 
Lijdenburg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 20sten dag van Nov. 
1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL bet aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek wenschelijk is gebleken, dat de 

twee paden loopende van Johannesburg naar Heidel
berg, en van Johannesburg naar Engelbrechtspont, 
zullen open~wsteld worden tot put,liek verkeer; 

Zoo is het, <lat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat de twee 
paden, te weten: 

1. Van Johannesburg over Doornfontein, Klipriviers
berg, Elandsfontein No. 2 Roodekop en Vlakplaats tot 
waar dit pad nabij Rietspruit aansluit aan het oude 
geproclameerde pad, loopende van Pretoria naar Hei-
delberg; en · 

. 2. Van Johannesburg over Turffontein, Vierfontein, 
Ohfantsvlei, door Klipdvier, over A1lewijnspoort, Zwart-

Zeker pad van Jo
hannesburg n. Hei
delberg en een van 
Johannesburg naar 
Engel brech tspon t 
voor 't publiek ver
keer opengesteld. 
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koppies, Waterval en Witkop, en vandaar met het 
thans bestaande pad naar Engelbrechtspont, 

van af heden zullen zijn opengesteld tot pu bliok 
verkeer. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementska'h
tore te Pretoria, op heden den 1sten dag van December 
1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADEMAAL het der Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het wenschelijk en 

dienstig is, <lat er bevor<lering van de goede orde en 
veiligheid en ter handhaving der wetten, behalve de 
gronden, bedoeld bij verschillende proclamation 0n op 
diverse data, zooals onder anderen b~i Gou vernements
kennisgeving no. 310, del. 5 November1884, Staatscourant 
no. 199, dd. 13 November 1884, en verder bij procla
mation, del. 15 September 1885, Staatscourant no. ::243, 
del. 24 November 1885, Staatscourant no. 255, dd.1 De
cember 1888, Staatscourant no. 412, dd. 20 November 
1890, Staatscourant no. 516, 1

) nog rneerdere gronden en 
wel ten westen van de tegenwoordige Kaapdelverijen, 
onder de jurisdictie der recaterlijke ambtenaren van de 
Kaapdelverijen worden geplaatst, en wel de gronden 
voor zoover niet reeds bij voorgaande proclamation in
begrepen, waarvan de noordelijke lijn wordt gevormd 
door deKrokodilrivier, beginnendevan het noord-oosteljjke 
hoekbaken der plaats Alkmaar no. 100, westwaarts op 
langs Krokodilri vier tot aan hare vereeniging met Elands
spruit. Daarna met Elandsspruit op tot aan hare ver
eeniging met Godwanrivier. Vandaar met Godwanrivier 
op tot aan het zuid-westelijke hoekbaken der plaats 
Coetzeestroom no 117. V ervolgens met de westelij ke en 
zuidel\ike lijn der plaats Goedehoop no. 116, naar Tafel
kop. Vervolgens van Tafelkop noordwaarts op met de 
oostelijke lijnen der plaatsen Goedehoop no.1J6, Coetzee
stroom no. 117, Barrets Berlin no. 343, aBe in bet 
district Lijdenburg, naar Spitzkop, en vervolgens met 
de zuidelijke en oostelijke lijn der plaats Alkmaar no.100, 
naar het punt van uitgang aan Krokodilrivier. 

1
) Zie proclamatie 20 Nov. 1890, bladz. 108 van dit wetboek. 
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Zoo is he"f, dat ik, STEPITANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGEH, Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens artikel 795 der notulen, dd. 23 Decernber 
1890, en op grond van artikel 28b der gewijzigde wet 
No. 8, 1885, hiermede pl·oclameer, bekend maak en vast
stel, dat gezegde gronden van af 1 Januari 1891, zulle!l 
ressorteeren onder de rechterlijke jurisdictie van de be
voegde ambtenaren der Kaapdelverijen, terwijl de be
noodigde prospecteerlicentien op de binnen deze grenzen 
begrepen private gronden volgens art. 8 der gewijzigde 
wet no. 8, 1885> zullen moeten worden verkregen, ten 
kantore van den Verantwoordeljjken klerk te Kaapsche 
Hoop. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 23sten dag van 
December 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

NADEMAAL bet vanwege het geringe aantal claims, 
afgepend en bewerkt op de navolgende plaatsen: 

Katdoornbosch no. 515, district Potchefstroom, Dutoits
spruit no. 120, district Potchefstroom, Palmietfontein 
no. 70, district Potchefstroom, gedeelte Gerhardminne
bron no. 328, district Potchefstroom, zooals geprocla
meerd bij verschillende proclamatien en op diverse 
data, en om de weinige andere ambtsbezigheden niet 
meer noodzakelijk blijkt, dat voor deze plaatsen een 
afzonderlijk kantoor van het departement van 1\'lijnwezen, 
zooals thans bestaancle uit een Verantwoordelijk Klerk 
en een ClaiminspPcteur, wordt best.endigd; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad,. blijkens art. 794 der notulen, dd. 23 December 
1890, proclameer, bekend maak en vaststel, dat vanaf 
1 Januari 1891 het kantoor van den Verantwoordelijken 
Klerk met Claiminspecteur te Katdoornbosch, district 
Potchefstroom, w\jk Mooirivier, wordt opgeheven. En 
dat de benoodigde stand-, prospecteer, delverslicentien, 
en~.~_ op de bovengenoe:nde plaatsen, voorzooverre de 
slu1t1ng dier plaatsen niet in overweging of behandeling 

Opheffing van het 
kantoor v. denVer
antw. Klerk te Kat
doornbosch, district 
Potchefstroom, en 
de grond daaronder 
ressorteerende ge
brach t onder het res
sort van den Mijn
comm. van Klerksd. 
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is, vanaf dien datum zullen moeten worden verkregen 
ten kantore van den Mijncommissaris te Klerksdorp, 
ten wiens kantore tevens alle geldelijke verantwoording 
en administratie, vroeger berustende bij den genoemden 
Verantwoordelijken Klerk, zullen moeten geschieden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, den 23sten dag van December 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

N. ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek, gebleken is, dat het wenschelijk 

is het gedeelte der plaats Noycedale no. 7'1, distlict 
Heidelberg, groot 1000 morgen, eigenaar Frederik 
Arthur Noyce, en een gedeelte groot 298 morgen, 474 
vierkante roeden, eigenaar Ben Ryan Goudmijnmaat
schappij, Bepkt., te verklaren tot eene publieke delverij. 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
pliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 790 der notulen dd. 23 December 1890, 
in termen van art. 5 der gewijzigde wet no. 8, 1885, 
Staatscourant no. 428, genoemd stuk grond van af 
Vrijdag, 16 .Januari 1891~ proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
der gewijzigde wet no. 8, 1885, niet uitgehouden is voor 
mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, Ianderijen en 
waterleidingen en de nabijheid daarvan: met dien ver
stancle dat het een deel zal uitmaken van de Heidelberg 
(Roodepoort) delverijen, en zal staan onder de jurisdictie 
van de bevoegde ambtenaren van de Heidelberg 
(Roodepoort) del verijen. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 23sten dag van 
December 1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 
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BELANGRIJKE 

GOUVERNEMENT~KENNI~GEVINGEN 
gedurende 1890. 

No. 22. R.12949j89. 
Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli

ceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, art. 37, 
dd. 17 Januari 1890. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 17 Januari 1890. 

Uitvoerende Raadsbesluit, art. 37, dd. 1.7 Januari 1.890. 

Aan de orde: Minute R. 12949/89, bevattende door Censusopnemers. 
den Staatsprocureur ingezonden concept-instructien voor 
census-opnemers. 

Besloten, deze goed te keuren en verder te bepalen, 
dat de Landdrosten en Mijncommissarissen zullen wor
den gemachtigd censusopnemers aan te stellen als volgt: 

De Landdrosten, alle V eldkornetten en Assistent 
Veldkornetten in hunne respectievelijke districten en 
bij ontstentenis van Veldkornetten en Assistent Veld
kornetten een ander bevoegd persoon in hunne plaats, 
indien mogelijk de commandanten of anders de vrede
rechters in de respectievelijke wijken. 

Verder daar, waar de Veldkornetten en Assistent 
Veldkornetten niet voldoende mochten zijn nog een 
bevoegd persoon voor elke wijk, indien mogelijk, een 
commandant of een vrederechter van de wijk. 

De Mijncommissarissen, alle Veldkornetten en Assis
tcnt Veldkornetten, indien die er zijn, en verder andere 
bevoegde personen, indien mogelU k vrederechters, te 
zamen een getal van: voor de Witwatersrand Goud
velden geen vijf te bovengaande, en voor de andere 
Goudvelden een getal geen drie te bovengaande. 

De Veldkornetten en Assistent Veldkornetten als 
toelage en reis- en verblijfkosten te trekken ieder £1, 
gerekend voor elkcn dag, dien zij volgens de instructie 
van stemopnemers werkzaam zijn. 

Niet gesalarieerde personen als toelage. aan reis- en 
verblijfkosten te t!'ekken £1 10s., gerekend voor elken 
dag, dien zij v.olgens de instructie van stem.opnemers 
werkzaam zijn. 
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R. 206/90. 
Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli

ceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit, art. 32, 
dd. -14 .Tanuari 1890. 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Gou vern em en tskan to or, 
Pretoria, 17 Januari 1890. 

Uitvoerende Raadsbeslttit, art. 32, dd; 14 Januari 1890. 

Aan de orde: Minute R. 206/90, inhoudende voor
stel van den Mijncommissaris te Johannesburg, omtrent 
waarneming gedurende zijne afwezigheid en ontstentenis 
van het voorzitterschap van het Gezondheidscomite door 
den Assistent Landdrost rnet schrij ven van dezen aan 
Zijnedele. 

Besloten, zich geheel met deze aanbeveling te ver
eenigen en aldus met wijziging van het desbetreffend 
Uitvoerende Haadsbesluit, art. 654, dd. 28 November 1888, 
te bepalen, dat bij afwezigheid of ontstentenis van den 
Mijncommissaris het ambt van voorzitter zal worden 
bekleed door .den Assistent Landdrost, zijnde deze onlangs 
lid geworden van het comite, en dat bij afwezigheid of 
ontstentenis van den Assistent Landdrost het ambt zal 
worden waargenomen door den districts-dokter. 

No. 84. H. 7864/89. 

Publicatie van het contract tusschen de Hegeering 
en M. C. de Waal, in zake het oprichten van een alge
meen slachthuis te Pretoria. Zie Staatscourant d.d. 22 
Januari 1890. 

No. 35. R. 4110/89. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en F. C. Elo1I. q.q. P. N. J. Smit, in zake het aanleg
gen van een trarnweg door Pretoria. Zie Staatscourant 
d.d. 29 Januari 1890. 

No. 65. R. 12900/89. 
Publicatie der sub-regnlaties van het Gezondheids .. 

cornite te Johannesburg. Zie Staatscourant d.d. 19 
Februari 1890. 
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No. 81. 

11890 

R. 11962aj89. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en het Duvenage Syndicaat in zake het oprichten van 
een standsdorp op de plaats Doornfontein no. 323, distr. 
Heidelberg. Zie Staatscour-ant d.d. 26 Februari 1890. 

No. 86. R. 9447jR8. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en L. G. Vorstman, teneinde Johannesburg van water 
te voorzien nit Kliprivier. Zie Staatscourant, dd. 26 
Februari 1890. 

No. 91. H. 5625j88 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en C. M. Douthwaite, om Klerksdorp van water te 
voorzien. Zie Staatscou·rant dd. 5 Maart 1890. 

No. 93. R.1861j90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli
ceerd, extract Uitvoerende Haadsbesluit, art. 135~ dd.19 
Februari 1890, 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 28 Febr. 1890. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Extract Uitvoerende Raadsbesluit. art. 135, dd. 
19 Februari 1890. 

Aan rle orde: Minute R. 1861;90, inhoudende ver
zoek van den kerkeraad der Gereformeerde gemeente 
van Heidelberg, een publiek plein aldaar beschikbaar 
te mogen stellen en eene veiling te doen houden van · 
andere erven, 

Besloten, aan het verzoek te voJdoen, en de erven 
nos. 102, -103, 104 en 105 tot een publiek plein te ver
klaren. 

No. 108. R. 879-1/89. 

Publicatie van Uitvoerende Raadsbesluit art. 635, 
del. 24 October 1889, behelzende de bijzondere bepa
lingen voor het vervoer over den tram weg langs den 
Witwatersrand. Zie Staatscourant, dd. 12 Maart 1890. 
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No. 116. 
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R. 951/90. 

Publicatie van bet contract tusschen de Regeering 
en S. H. van Diggelen, in zake het oprichten van een 
Gouvernements-entrepot te Potchefstroom. Zie Staats
courant, dd. 16 April 1890. 

No. 126. R. 929/90. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en James Brooks, in zake het oprichten van een stanrls
dorp op de plaats Randfontein no. 665, district Pretoria. 
Zie Staatscourant, dd. 7 :Mei 1890. 

No. 127. R. 3223/87 1
). 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli
ceerd het navolgenrle Supplementair Tractaat, gesloten 
tu~Sschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en het Konink
rijk Belgie, op den 21sten April 1888, bekrachtigd door 
den Edelachtb. Volksraad bij art. 714, dd. 29 Juni 1888, 
waarvan de ratificatien werden uitgewisseld op 30 
November 1889, en welke veranderingen in werking 
r,ijn getreden op 30 December 1889. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 Maart 1800. 

Supplementairtrac- Zijne Excell. de Staats-
taatmetBelgie. president van de Zuid-Afri-

kaanscheRepubliek enZ~jne 
Majesteit de Koning der Bel
gen, wenschende in hunne 
wederzijdsche betrekkingen 
rekening te houden met den 
b~jzonderen toestand van 
genoemde Republiek, heb
ben besloten zekere bepa
lingen te wijzigen van het 
thans geldende tractaat van 
vriendschap, van vestiging 
en van koophandel, en heb
ben te dien einde tot hunne 
wederz~jdsche gevolmach
tigden benoemd: 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Son Excellence le Presi
dent de la Republiq ue Sud
Africaine en Sa Majcste le 
Roi der Belges, desirant 
tenir com pte dans leurs re
lations reciproques de la 
situation particuliere de la 
dite Republique, ont resolu 
de modifier certaines dispo
sitions du traite d'amitie, 
d'etablissement et de com
rnerce actuellement en vi
gueur et ont nomme a cet 
effet pour leurs pl6nipoten
tiaires respectifs, sa voir: 

1
) Bedoeld tractaat van 3 Februari 1876 is gepubliceerd in de 

Staatscourant van 7 Februari 1877. 
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Zijne Excell. de Staats
president van de Zuid-Afri
kaansche Republiek, den 
heer Jonkheer Beelaerts van 
Blokland, z\jn Minister-Re
sident bij Zijne Majes1eit 
den Keizer van Duitschland 
enz. 

Zijne Majesteit de Koning 
der Belgen, den heer Prins 
van Chimay, zijn Minister 
van Buitenlandsche Zaken, 
die, na elkander hunne i:t;t 
goeden en behoorlijken 
vorm bevonden volmachten 
te hebben medegedeeld, om
trent de volgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

ARTIKEL 1. De eerste zin
snede van art. 4 van bet 
tractaat van 3 Februari 1876 
wordt vervangen door de 
volgende zinsneden : 

De Belgische burgers in 
de Zuid-Afrikaansche Re
publiek en de burgers der 
Zuid-Afrikaansche · Repu
bliek in Belgie zullen met 
betrekking tot den krijgs
dienst, hetzij in bet leger, 
hetzij in de marine, hetzij 
in de militie of nationale 
garde alle rechten en voor
deelen genieten, die aan de 
burgers van de meest be
gunstigde natie zijn ofzul
len worden toegestaan, en 
zij zullen onderworpen zij n 
aan de voorwaarden aan 
deze laatsten opgelegd. 

Zij zullen wegens hunne 
roerende en onroerende 
eigendommen aan geene 
andere lasten, beperkingen, 
schattingen of belastingen 
onderworpen kunnen wor
den dan die, waaraan de 
burgers van hetland onder
worpen zouden zijn. 

Son Excellence le Presi
dent de la Re}Jublique, 
Sud-Africaine M. Beelaerts 
van Blokland, son Ministre 
Resident, pres Sa Majeste 
l'Em pereur d' Allemagne. 

Sa ~Iajeste le Roi des 
Belges, M.le Prince de Chi
may, son Ministre des Af
faires Etrangeres, lesquels, 
apres s'etre communique 
leurs pleins pou voirs trou
ves en bonne et due forme, 
sont convenus des articles 
suivants: 

ARTICLE 1. L'article 4, 
alinea 1 du traite du 3 F6-
vrier 1t;76 est rem place par 
les alineas suivants: 

Les citoyens Belges dans 
la Republique Sud-Afri
caine et les citoyens de la 
Republique Sud-Africaine 
en Belgique jouiront en ce 
qui concerne le service rni
litaire, soit dans l'armee, 
soi t dans la marine, soi t 
dans la milice ou gardo 
nationale de tousles droits 
et avantages qui sont ou 
seront accordes auxcitoyens 
de la nation ]a plus favorisee 
et ils seront soumis aux 
conditions imposees a ces 
derniers. 

Ils ne pourront etre as
sujettis pour leurs pro
prietes mobilieres et immo
bilieres a d'autres charges, 
restrictions, taxes ou impots 
que ceux auxquels seraient 
soumis les citoyens du pays. 
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2. De tweede zinsnede 
van artikel 11 wordt ver
vangen door de volgende §: 

Ook behoudt de Zuid-Af
rikaansche Republiek zich 
het recht voor, aan een 
of meer der aangrenzende 
staten of kolonien bij uit
zondt.:ring vergunningen en 
voorrechten te schenken, 
welke Belgie niet zal kun
non eischen uit kracht van 
zijn recht op de behandeling 
toepasselijk op elk vreemd 
land in het algerneen of op 
het meest begunstigde land. 

3. De tegenwoordige over
eenkomst zal denzelfden 
duur hebben als het trac
taat van 3 Februari 1876 
waarop zij betrekking heeft; 
zij zal in werking treden 
eene maand na de uitwis
seling der ratificatien. 

De uitwisseling der rati
ficatien zal plaats hebben 
te Brussel zoo spoedig mo
gelijk, namelijk zoodra aan 
de formaliteiten voorge
schreven in de wetten van 
de wederzijdsche Staten is 
voldaan. 

Ter oorkonde waarvan de 
wederzijdsche gevolmach
tigden tegenwoordige akte 
hebben onderteekend en 
daarop hun wapenzegel af
gedrukt. 

Gedaan in dubbel origi
neel te Brussel, den 21sten 
April 1888. 

( w.g.) BBBlaerts van Blokland. 

V oor afschrift : 

2. L'article 11 alinea 2 
sera rem place par le § 
suivant: 

Aussi la Republique Sud
Africaine se reserve le droit 
d'accorder a l'un ou plus 
des Etats ou Colonies limi
trcphes des concessions et 
des privileges exceptionnels 
que la Belgique ne pourra 
reclamer en vertu de son 
droit au traitement appli
cable a tout pays· etranger 
en general ou au pays le 
plus favorise. 

3. Le present arrange
ment aura la meme dun~e 
que le traite du 3 Fevrier 
1876 auquel il se rap porte; 
il entrera en vigueur un 
mois apres l'echange des 
ratifications. 

L'echange des ratifica
tions aura lieu a Bruxelles 
dans le plus bref delai pos
sible, aussitot apres l'ac
complissement des forma
lites prescrites par les lois 
des Etats respectifs. 

En foi de q uoi, les ple
nipotentiaires respectifs ont 
signe le present acte et y 
ont appose le cachet de 
leurs armes. 

Fait en double originaltt 
Bruxelles le 21 Avrll1888. 

(w.g.) LB Prince De Chimay. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND. 
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No. 163. 

l1890 

R. 6328/89. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en C. K. Hamman en R. 0. G. Lys, voor het oprichten 
van een standsdorp op de plaats Vogelstruisfontein. 
Krugersdorpscbe goud velden. Zie Staatscourant, dd. 7 
Mei 1890. 

No. 221. R 1863/90. 

Publicatie van Uitvoerende Raadsbesluit art. 112, 
dd. 11 Februari 1890, inhoudende wijzigingen der regels 
en regulaties van het delverscomite der Krug;ersdorp
sche goudvelden. Zie Staatscourant dd. 11 Juni 1890, 
en Staatscourant dd. 12 Juni 1889. 

No. 241. R. 8157/00. 1
) 

Ter algemeene informatie wordt hiermede kennis 
gegeven, dat ingevolge w\iziging van de eerste alinea 
art. 2, letter c, van wet no. 3, 1885, gepubliceerd in 
Staatscourant dd. 28 Mei 1890, Gou vernementskennis
geving No. 209, omtrent Koelies, Arabieren en andere 
Aziaten, door de Regeering bepaald is, dat de registra
tie op al.le delverijen zal plaats vinden door de respee
tieve Mijncom1nissarissen. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 17 J uni 1890. 

No. 267. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

R. 10028/89. 

Publicatie van bet contract tussd1en de Hegeering 
en F. J. Bezuidenhout Jr., in zake bet aanleggen van 
een standsdorp op de plaats Doornfontein no. 323, district 
Heidelberg. Zie Stacdscourant 30 Juli 1890. 

No. 294. R. 8496/90. 

Publieatie van bet eontract tusscben de Regeering 
en A. A. Stanton voor het leveren van electrisch Jicbt 
te Potchefstromn. Zie Staatscourant dd. 20 Augustus 1890. 

1
) Zie Volksraadsbesluit art, 1!?8, dd. 16 Mei 1890, bla(lz. 52 van ,; 

dit wetboek. 
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No. 335. 
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R. 13235/89. 

No. 1. - Publicatie eener vergunning aan het 
Kasteelkopjes Exploratiesyndicaat, beperkt, voor het 
aanleggen van een tramweg in de Selatie-goudvelden. 
Zit> Staatscourant 24 September 1890. 

No. 2. - Vergunning aan hetzelfde syndicaat tot 
het maken en exploiteeren van twee watervoren, elk 
met een kwartsmolen, in de Selatievelden, district Zout
pansberg. Zie Staatscourant 24 September 1890. 

No. 350. R. 11081/90. 

Publicatie van Uitvoerende Raarlsbesluit art. 611, 
dd. 20 September 1890, zijnde vvijzigingen in de gezond
heidsregulatien voor Johannesburg. Zie Staatscourant, 
dd. 1 October 1893. 

No. 352. R. 8944/90. 

Publicatie van het contract tusschen de Regeering 
en H. en F. P. Mockford tot het brengen van \Vater 
naar Leydsdorp en aangrenzende goudvelden. Zie Staats
courant del. 1 October 1890. 

No. B61. R. -1.3320/90. 

Ter algemeene informatie wordt hierrnede gepu
bliceerd onderstaande organische proclarnatie. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 5 Septernber 1890. 

ORGANISCHE PROCLAMATIE 1
) 

door ons Untgwane, al-ias U' 1-Jcle, alias U'Bume, _1\on'ing 
der Swaz'inat'ie, handelende door en rnet de toe
stermniny van onze lloofdl'iede,n en Raadyevers in 
den Raad verzameld bjj onze J{oninklijke J{raal 
te Somboti. 

Aangezien op den 18den dag van December 1889, 
Usibati, toen en nu onlangs de Koningin-Regentes der 
Swazienatie, handelende door en met toesternming van 

1
) Zie Swaziland-conventie, art. 2, bladz. G7, van nit wethoek, en 

verder Gouvernementskennisgeving no. 443, R. 16818/90. 
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hare hoofden en raadgevers in den Raad verzameld, 
te Harer Koninklijke Kraal Enkanini, door middel van 
eene Proclamatie onder hare hand, zekere voorzorgen 
gemaakt heeft voor de instandhouding van wet, orde 
en gouvernement in zaken, waarin blanke personen 
betrokken waren of mochten zijn in Swaziland, nadat 
het verblijf in Swaziland van zekere Commissarissen 
daarin genoemd, toenmaals vertegen woordigende de 
Hegeering van Hare Majesteit Koningin Victoria en de 
Regeering van de Zuid Afrikaansche Republiek~ geein
digd zoude zijn ; 

En aangezien onder en krachtens de genoemde 
proclamatie, zeker provisioneeJ. Gouvernementscomite 
daargesteld werd, met machten en autoriteiten om
schreven in genoemde proclamatie; 

En aangezien het t~jdperk voor de uitoefening door 
het genoemde het provisioneel Gouvernementscomite 
van de genoemde. mach ten en autoriteiten verlengd ge
worden is door daaropvolgende wettige proclamaties, 
en op den 18den dag van September 1890 verstrijken 
zal; 

En aangezien het raadzaam is voorzieningen te 
treffen voor de uitoefening, op en na den genoemden 
18den dag van September '1890 door een Gouverne
mentscomite, voor een onbepaalden tijd, van de mach
ten en autoriteiten voornoemd, onderworpen aan ver
anderingen en bij voegingen en aan de vestiging van de 
constitutie en werking van de Regeering hierin nader 
omschreven ; 

Zoo is het clat wij hiennede prolameeren, verklaren 
en bekend maken aan allen en . een iegelijk als volgt : 

1. Op en na den 18den dag van September 1890 
zal er in Swaziland gevestigd zijn een Gouvernements
eomite, bestaancle uit drie vertegenwoordigers van EJro
peesche geboorte of afkomst7 benoemd een door ons 
zelven, die voorzitter zal zijn, een door het Gouverne
lnent van Hare Majesteit Koningin Victoria, en 66n 
door hot Gouvornomont van de Zui(l-Afeikaanscho Re
publiek, wolk eomite, door meer<let'heid van stcm1nen, 
de macllten. autoriteiton en funeties hiorbij aan lien 
verleend, zal uitoefenen en ten uitvoer brengen in over
eenstemming met de voorzieningen van doze proclamatio. 

2. Elk der drie Gouvernementen, wjj zel veri, Harer 
Majesteits Gouvernement en bet Gouvernement van de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek zal de macht hebben om 
van tijd tot tijd de aanstelling van zijn genomineerden 
vertegen woordigel' in het Gou vernementscomit6 te ver
nietigen, en een anderen vertegenwoordiger in 7,ijn 
plaats aan te stellen. 

3. Een Gouvernementssecretaris en Thesaurier te 
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worden aangesteld door het Gouvernementscomite op de 
gezamenlijke nomina tie van Harer Majesteits Hoogen Com
missaris en van den Staatspresident van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek en zoodanig ambtenaar zal op vaste tijden 
rapporten moeten inleveren aan Hare l\1ajesteits Hoogen 
Commissaris en aan den Staatspresident der Zuid
Afrikaansche Republiek en zal officieel aan hen rnede
deelingen moeten doen op last van bet Gouvernements
comite, over onderwerpen, betrekking hebbende op de 
zaken van Swaziland. 

4. Een Hooggerechtshof zal worden opgericht, be
staande nit drie reehtsgeleerde leden, goedgekeurd door 
Harer Majesteits Hoogen Commissaris en door den 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Republiek, of 
uit slechts een lid, indien Harer Majesteits Hoogen 
Commissaris en de Staatspresident van de Zuid-Afri
kaansche Republittk een lid genoegzaam achten en zoo
danig lid goedkeuren. 

5. Zoodanig Hof zal volle macht en jurisclictie 
hebben over alle personen van Europeesche geboorte 
of afkomst in Swaziland en over alle guaesties, zaken 
en dingen, waarbij zoodanige personen belang hebben, 
rnet volle macht tegen alle personen executie te be
palen, volgens alle vormen . van wettige of bill,jke pro
cedure, goedgekeurd door Harer Majesteits Hoogen 
Commissaris en door den Staatspresident van de Zuid
Afrikaansche Repu bliek, voor elke order, uitspraak, 
beslissing of vonnis door het Hof gegeven in de uit
oefening van zijne j u risdictie. 

6. Alle ondergeschikte j udicieele aanstellingen, hetzij 
van rnagistraten, vrederechters of dergelijken, en aile 
aanstellingen van politiebeambten zullen gemaakt worden 
door bet liouvernementscomite, en de aangestelde per
sonen zullen vooraf goedgekeurd worden door Harer 
Majesteits Hoogen Commissaris en door den Staats
president van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

7. De jurisdictie, verleend aan zoodanige onderge
schikte judicieele beambten, zal zoodanig zijn als zal goed
gekeurd worden door Harer Majesteits Hoogen Commis
saris en door den Staatspresident van de Zuid-Afri
kaansche Republiek. 

8. De wetten te worden ten uitvoer gelegcl door 
alle gerechtshoven, die opgericht zulkn worden onder 
deze proclamatie, te zijn de Homeinsch-Hollandsche 
Wet, gelijk zij van kraeht is in Zuid-Afrika, maar 
onderworpen aan zoodanige veranderingen, toevoegselen 
of wijzigingen als gemaakt mogen worden door procla
matie van bet Gouvernementscomite, van eenige wetten, 
voorschriften · of bepalingen, goeclgekeurcl door Harer 
Majesteits Hoogen Commif::saris en door den Staats-
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president van de Zuid-Afrikaanscbe Republiek, zonder 
wier gezamenlijke toestemming geene wet, voorscbrift 
of bepaling geproclameerd zal worden door bet Gouver
nementscomite~ of indien geproclameerd zal zjj niet 
verbindend zijn, mits dat wetten of regulaties uitge
vaardigd gedurende den tijd, toen bet Provisioneel Gou
vernementscomite de macbt in handen had, van kracbt 
zullen blijven totdat zij veranderd, geamendeerd of 
herroepen worden door eene wet, voorschrift of bepaling, 
geproclameerd na goedkeuring, gelijk hoven vermeld. 

9. Het Hoog Gerechtsbof zal op zich nemen het 
gerechtelijk onderzoek naar de geldigheid van betwiste 
concessies, zoodra het Swazi-Gouvernernent eene lijst zal 
hebben gemaakt en geproclameerd van die concessies, 
die bet goedkeurt, zoodanig onderzoek te worden ge
daan overeenkomstig zoodanige wetten, voorscbriften 
en bepalingen bovenvermeld. 

10. In alle gerechtshoven in Swaziland en in alle 
officieele mededeelingen van het Gouvernementscomite, 
zullen de Engelsche en Hollandsche talen gelijke rechten 
hebben, 

11. De administratieve en executieve machten onder 
deze proclamatie zullen berusten b\j het Gouvernements
comite, maar op geene machten ofjurisdictie zal worden 
aanspraak gemaakt of uitgeoefend door het Gouverne
mentscomite of eenig ander gerechtshof, met betrekking 
tot eenige quaestie~ zaak of ding, waarin Swazie inboor-
lingen aileen betrokken zijn. · 

12. Alle wettig verkregen rechten, berustende bij 
eenig persoon, te worden erkend door bet Gouvernements
comite en door alle gerechtshoven, onderworpen aan 
zoodanige wetten, voorschriften en bepalingen hoven 
vermeld. 

13. De inkomsten 11it bronnen, goedQ:ekeurd door de 
proclamatie van den 18den December 1889, zullen inge
zameld worden door ambtenaren door het Gouverne
mentscomit6 aangesteld, en zullen door zoodanige amb
tenaren worden betaald aan den Gouvernements-The
saurier, onderworpen aan zoodani~:e regelen en bepalingcn 
omtrent rekemingen en auditeeren, als goedgekeurd 
zu I len worden door Harer Majesteits Hoogen Commis
saris en door den Staatspresident van de Zuid-Afrikaan-· 
sche Repu bliek, mits geene inkomsten verkregen zullen 
worden uit eenige bron niet voor deze wettig erkend, tenzij 
~n totdat eene proclamatie zulk een bron van inkomsten 
mstellende, gepubliceerd zal z~jn in Swazieland door het 
Gouvernements-comite~ met de toesternming en goed
keuring van Harer Majesteits Hoogen Commissaris en 
den Staatspresi.dent van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

14. Het Gouvernements-comite wordt hiermede ge-
9 
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autoriseerd, in buitengewoon dringende gevallen, en met 
de voile toestemming van alle drie leden, om aan een 
of meer van hen over te dragen de uitoetening in eenig 
gedeelte van Swazieland, van eenige der administratieve 
of executieve macllten in genoemd comite gevestigd 
onder deze proclamatie. 

15. Het provisioneele Gouvernements-comite zal be
hoorlijk rekenschap geven aan het Gouvernements-comite 
hiermede gevestigd, van alle gelden ontvangen, en zal 
aan bet Gouvernements-comite opgeven alle boeken, 
oorkonden, rekeningen en documenten aangaande de 
administratie van bet Gouvernement en de uitoefening 
van judicieele functies door het provisioneele Gouverne
men ts-comi te. 

16. Alle rechtsgedingen hangende voor het provisio
neele Gouvernements-comite zullen gestaakt worden 
maar zullen mogen opgenomen en vervolgd worden voor 
eenig bevoegd gerechtshof hierna opgericht onder deze 
proclamatie, welk hof jurisdictie zal hebben om eenig 
zulk geding, in overeenstemming met zulke wetten, 
regels of regulaties als hierboven genoemd, te beslissen. 

Aldus gedaan en gepasseerd bij onze Koninklijke 
Kraal Kwasombott Kwawa Gugu, op dezen dertienden 
dag van September 1890. 

(Get.) UNG\VANE, Koning zijn X merle 

(Get.) U MBABA X (Get.) UsmATI X 
)) NroKAMKIN X )) JOKOVU X 
)) MABELE X )) TIKUBA X 
)) UNKONKONI X )) MALOY! X 
)) UNOVISI X )) UMGOGO X 
)) USMAGAGA X )) PoNGrorvr X 
)) u MSHIETSHA X )) UMOIILOKU X 

)) MONGANGA X 
Getuigen: )) UM BAIMDAIX 

)) UMATEKULA X 
CnAs. B. AcroN. )) UMAFIKO X 
.f. ANDERSON. )) Nococo X 
JOHN GAMA. )) UMONLONI X 

Vertaald door mij, 

(Get,) THEOPHILUS SIIEPSTONE, 
Resident adviseur en agent Swazienatie. 

V oor ware vertaling en ware kopie, 

Jon. Z. DE VILLIERS, 
Gouvts. Secretaris. 

Gou vernemen tskan to or, S \Vazieland, 
Bremersdorp, 23 September 1890. 
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R 2t03aj90 
Pu blicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 

en G. J. Coetzee q.q.~ tot het uitleggen vlin standplaatsen 
op de plaats Morlderfontein, w~jk Roodekoppen~ distr. 
Heidelberg. Zie Staatscourant dd. 22 October t890. 

R. 8090/89. 
Publicatie der gewijzigde overeenkomst tusschen de 

Regeering en C. Schi:trmann en F. C. Eloff, om Johannes~ 
burg en omstreken van water te voorzien; zie Staats
courant 22 October 1890 en ook Staatscourant 4 De
cember 1889. 

No. 363. R. 10084/89. 
Publicatie van Uitvoerende Raarlsbesluit art. 637, 

dd. 25 September t889, inhoudende goedkeuring van bet 
dienstreglement der N. Z. A. S.M. Zie Staatscourant dd. 
2 April 1890. 

No. 367. R. 13347/89. 
Pu blicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 

en de Zuid-Afrik. en Oranje Vr~jstaatsche kolen- en 
mineralen mijnvereeniging, omtrent den aanleg van het 
dorp «Vereeniging)) op de plaats Klippl~atsdrift no. 336, 
district Heidelberg. Zie Staatscourant 22 October 1890. 

No. 378. R. 2905/90. 
Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli

ceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit., art. 656, 
dd. 11 October -1890. 

Gou vernem en ts kant oor, 
Pretoria, 17 October 1890. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Uilvoerende .Raadsbesluif, art. 050, dd. 11 October 1890. 
Aan de orde: Minute R. 9205/90, -vvaarin veeslag van 

den 2den Rechterlijken Commissaris Sauer, dd. 6 Juni 1_890. 
De Uitvoerende Raad, na het rapport met aandacht 

te hebben hooren voorlezen; 
Besluit, met terugtrekking van bet Uitvoerende 

Raadsbesluit art. 271-, drl. 8 April 1890, het hofvan den 
2den Rechterlijken Comrnissaris te Johannesburg op te 
heffen; en verder~ dat alle zaken, in verband staande 
met de gezondheids-regu1atien, zullen bebandeld worden 
door den Specialen Rechterlijken Commissaris. 

1
) Zie proclamatie dd. 28 Juli 1892 en Gouv. kg. no. 22,3/92. 
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No. 44-2. R. 82590/90 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en W. Young in zake bet uitleggen van standplaatsen 
op de plaats Turffontein, district Heidelberg, zie Staats-
cour·ant dd. 17 December 1890. · 

No. 443. R. 16818/90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaande proclamatie. 

Gouvernementskantoor, 

C. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Pretoria, 12 Decernber 1890. 

PROCLAMATIE 1
) 

Aan allen wien het mage aangaan. 

Wij~ Usebati, Koningin Regentes en wij, Ungwane, 
Koning der Swazinatie, verklaren, proclameeren en 
maken bekend door en met consent en advies van onze 
hoofdmannen en raadslieden in rade bijeen vergaderd, 
als volgt: 

Nademaal wij, handelende met bet consent van 
onze hoofdmannen en raadslieden voornoemd, aan onze 
Koninklijke kraal te Somboti, op den 13den dag van 
September 1890, zekere maatregelen voor eene betere 
wijze van regeeren van en in Swaziland, door middel 
van eene zekere organische proclamatie vaststelden, en 
onder anderen een Hooggerechisbof met jurisdictie en 
rnaeht. zooals in genoemde organische proclamatie vol
lediger uiteengezet, constitueerden en vaststelden; 

En nademaal bet wenschelijk en raadzaam is aan 
genoemcle organischc proclamatie cen supplrmcnt te 
voegen: 

Zoo is het, dat wij Ungwane, handelende zooals 
hierboven gemeld, hierdoor proclameeren, vaststellen en 
bekend maken als volgt: 

I. In alle handelingen en applicaties gewoonl~jk be
kend als bekrachtigingen van eoncessies, zal het Hoog
gerechtshof de macht hebben een order te verleenen, 
waardoor eene eoncessie, hetzij op de lijst van goedge
keurde concessies voorkomende of niet, en hetzij dezelve 
al of niet betwist wordt, verklaard wordt te zijn eene 

1
) Zie Swaziland-Convontie bla<lz. 66 van dit wetboek en Gouver

nementskennisgeving No. 3G1, R. 13320/80, bladz 126 van dit wetboek 
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geldige vergunning te worden gehandhaafd krachtens 
de wetten en regulaties, waarvoor genoemde organische 
proclamatie voorziening maakt, en bij onderzoek re 
bekrachtiging van eenige zoodanige concessie zal ge
noemd Hooggerechtshof handelen volgens de wetten en 
regulaties waarvoor er voorziening gemaakt wordt in 
g~noemde organische proclamatie, mits echter geen zoo
danige order geacht moge worden berekend te zijn 
eenige gerechtel~jke stappen in de toekomst met be
trekking tot gedingen, die thans bestaan of hierna 
mogen ontstaan, betreffende overdekking van grond of 
landscheidingen of strijd aangaande rechten tusschen 
wettelijke bekrachtigde concessies, te verhinderen. 

Aldus gedaan en gepasseerd te Som boti, op de zen 
29sten dag van November 1890. 

(w. o·) UMGWANE X zijn rnerk. t"" 
)) USEBATI X haar )) 

)) TIKUBA X zijn )) 

)) PANGURUI X )) )J 

)) UHOHA X )) )) 

)) Nococo X )) )) 

)) UMBABA X )) )) 

)) UMAKAMBANE 
Als getuigen ; 

X )) )) 

(w. g.) JOHN GAMA, 
)) W. E. HoLLARD, 
)) J. ANDERSON. 

Door mij vertolkt. 

( W. g.) THEOPHIL US SHEPSTONE, 
Res. raadgever en agent Swazienatie. 

Ware translatie, 

J. Z. DE VILLIERS, 

Gou verne men ts-Secretaris. 
Bremersdorp, 29 Nov. 1890. 

No.459. R. 15244/90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede bekend 
gemaakt, dat door de Regeering eene commissie is be
!1-oemd om onderzoek in te stellen omtrent die plaatsen 
1n Stellaland, we1ke ontstaan zijn door de verdeeling 
van voormalige plaatsen aldaar in de verhouding van 
2 : 3, deze toe te wijzen aan de personen, die bij onder
zoek de wettige eigenaars zullen blijken te zijn; verder 
om trent de op die plaatsen rustende verbanden; einde-
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lijk omtrent de rechten van eigendom van plaatsen in 
het Land Goosen. 

Deze commis~ie, bestaande uit de heeren G. J. van 
Niekerk, Commissaris Z.W. grens en Dirk Barry, land
meter, zal hare werkzaamheden aanvangen twee maanden 
na verschijning van deze kennisgeving in de Staats-
courant. 1

) • 

Belanghehbenden, eigenaars, verbandhouders, enz., 
worden verzocht hunne eigendomsbewijzen of titels aan 
die comn1issie in te zenden, v66r dat de tijd van pu
blicatie (twee maanden) verstreken is, en wel aan het 
adres van den WelEd. heer G. J. van Niekerk, Commis
saris ZW. grens, te Niekerksrust; inlichtingen omtrent 
de rechtmatigheid hunner aanspraken, en verder alle 
gegevens te verstrekken, welke van dienst kunnen zijn, 
om den afloop van het onderzoek te bespoedigen. 

De betrokken partijen zijn verplicht de gemaakte 
onkosten te vergoeden; zij kunnen deze naar verkiezing 
voldoen, hetzij aan de con1missie onmiddellijk na afloop 
van het onderzoek, hetzij bij het uitnemen der grond
brieven, welke niet zullen rnogen worden uitgereikt, 
voordat alle kosten betaald zijn. 

Gou vern em en tsk an to or, 

c. VAN BOESCHOTEN, 
Wd. Staatss&cretaris. 

Pretoria, 22 December 1890. 

1
) Deze kennisgeving werd voor de eerste maal gepubliceerd in de 

Staatscourant van 24 Dec. 1892. 
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WET No. 1, 1891, 
ZIJNDE AANVULLING VAN WET N°. 5, 1874, 

OVER DE BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID DER 
LEDEN VAN ZEKERE MAATSCHAPPIJEN. 

Behandelcl bij de besluiten van den Edelachtb. Tweeden Volksraad, 
onde1· artt. 67, 70 en 72, dd. 14 Mei 1891, art. 76, dd. 15 
jfei 1891, art. 142, dd. 20 JYiei 1891, en geamendeerd en 
vastgesteld bij besluit van den Eclelachtbaren Bersten Volks
J·aad onder a1·t. 134, cld. 25 JYiei 1891. 

N ADEMAAL de wensche1ijkheid gebleken is wet no. 5, 
1874 1

), aan te vullen. zoo wordt hiermede vast
gesteld. en bepaald als volgt: 

ARTIKEL '1. Achter artikel1 van bedoelde wet zullen 
worden ingevoegd de volgende nieuwe artikelen, te weten: 

1a. Waar, na het passeeren der gewijzigde wet eenige Civiele aansprake
prospectus of kennisgeving personen verzoekt om in te lijkheid van direc
teekenen voor aandeelen in of schuldbekentenissen of teuren enz., voor 

h ld . .. h .. 
1 11 

schade door derden 
sc u act1en van eene maatsc applJ~ za e ~e persoon, geleden wegens val-
welke een directeur der maatschappij is, tijdens de uitgifte ~che voorstellingen 
van het prospectus of de kennisgeving, en elke persoon m prospectus. 

welke zulke benoeming geautoriseerd heeft en genoemd 
wordt in het prospectus ofkennisgeving, als een directeur 
in de maatschappij, of als hebbende aangenomen een 
directeur der maatschappij te worden, hetzij met eens 
of na een zeker tijdsverloop, en elke bevorderaar der 
maatschappij, en elke persoon ·welke de nitgifte van 
het prospectus heeft geautoriseerd, en elke persoon die 
eenig onwaar rapport of memorandum gemaakt heeft, 
gehecht aan zoodanig prospectus of kennisgeving, ver-
antwoordelijk zijn, aan alle personen welke mogen 
verkregen hebben eenige aandeelen, bekentenissen, 
schuldactien, op de geloofwa.ardigheid van zulk een 

2
) Zie bladz. 582 van het L. W. 1849-1885. 
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prospectus of kennisgeving voor eenig verlies of schade, 
welke zij mogen geleden hebben door eenige onware 
opgave in het prospectus of kennisgeving, of in eenig 
rapport of memorandum verschijnende daarbij of daarop · 
of door referte daarin ingelijfd of uitgegeven daarmede, 
tenzij kan worden aangetoond : 

a. Met betrekking tot elke zulke onware opgave, 
niet voorgevende te zijn gemaakt op de 
autoriteit van een deskundige, of van een 
publiek officieel document of opgave, dat hij 
na redelijk en, behoorlijk onderzoek rectelijke 
gronden had om te gelooven, en tot op den 
tijd van toekenning van de aandeelen, schuld
bekentenissen of schuldactien, zooals moge 
zijn, geloofde, dat de opgave waar was, en 

b. Met betrekking tot elke zulke onware opgave, 
voorgevende eene opga ve te zijn door of 
ven.·at in wat voorgeeft eene kopie of extract 
te zijn van een rapport of schatting, van een 
ingenieur, schatter, rekenaar of ander des
kundige, dat het oprechtelijk vertegenwoordigt 
de opgave, gedaan door zulken ingenieur, 
schatter, rekenaar of ander deskundige of 
eene ware en getrouwe kopie of extract was 
van bet rapport of schatting, 1nitsdien altijd, 
dat niettegenstaande dat zulke on ware opgave, 
oprechtel\ik wedergaf de opgave gedaan door 
zulken ingenieur, schatter, rekenaar of ander 
deskundige, of eene getrouwe en ware kopie 
was van een extract van het rapport of 
schatting, zal zulk een directeur, de persoon 
genoemd, bevorderaar of ander persoon of per
son en, welke voor de uitgifte van het prospectus 
of kennisgeving als voormeld, verantwoordelijk 
zijn compensatie te betalen als voormeld, 
indien aangetoond kan worden, dat hij geene 
redelijke gronden had om te gelooven, dat de 
persoon makende zulke opgave, rapport of 
schatting competent was het te doen; en 

c. :Met betrekking tot elke zulke onware opgave, 
voorgevende eene opgave te zijn, gedaan door 
een officieel persoon of vervat in wat voor
geeft eene ko}Jie of extract te zijn van een 
officieel publiek document, dat het eene ware 
en getrouwe wedergave is van zulke opgave 
of kopie of extract van zulk document is, of 
tenzij aangetoond wordt, dat toegestemd heb
bende om een directeur der maatschappij te 
worden, hij zijne toestemming terugtrok v66r 
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de uitgifte van bet prospectus of de kennisge
ving, en dat het prospectus of de kennisgeving 
werd uitgegeven zonder zijne autoriteit of 
toestemmi.ng, of dat het prospectus of de ken
nisgeving werd uitgegeven zonder zijn weten 
of consent en dat, daarvan kennis nemende 
van die uitgifte, hij onrniddellijk daarna rede
lijke publieke kennisgeving gaf. dat bet zon
der zijn weten of consent is uitgegeven, of 
dat na de uitgave van zulk een prospectus 
of kennisgeving en tevoren toekenning daar
onder, bij, te weten komende van eenige 
onware opgave daarin vervat, zijne toestem
ming beeft teruggetrokken en redelijke pu
blieke kennis van zulke terugtrekking gaf 
en de redenen waarom. 

Art. lb. Als een bevorderaar in deze sectie zal ge- Wat onder "bevor
houden worden te ziJ'n een persoon, welke partiJ' was deraar" verstaan 

wordt. 
in het opmaken van bet prospectus of de kennisgeving, 
of van het gedeelte daarvan, vervattende zulke onware 
opgave, maar zal niet insluiten eenig persoon welke 
bandelde in zijne professioneele qualiteit voor andere 
personen~ werkzaam in bet verkrijgen van het samen
stellen der maatschappij. 

Art. 1c. Waar' eenige maatschappij reeds bestond Voor prospectussen 
tijdens het passeeren dezer wijziging, welke aandeelen in rteedhs be.~taan~e 
i . t'.. h f't 't b · · d k · maa sc applJen 1s o ac 1en ee Ul gegeven, egeeng IS om ver er ap1- geen directeur ver-

iaal te verkrijgen door inteekeningen voor aandeelen of antwoordelijktenzij 
actien en voor dat doel een prospectus of kennisgeving hij dien heeft goed
uitgeeft, zal geen directeur zulker maatscbappij verant- gekeurd. 

woordelijk zijn betrei1ende eenige opgave daarin, tenzij 
hij de uitgifte van zulk eene prospectus of kennisge-
ving heeft geautoriseerd of goedgekeurd of dezel ve 
beeft geratificeerd. 

Art. 1d. Het woord c< deskundige )) sluit in eenig Wat onder "des
persoon wiens professie autoriteit verleent aan eene kundige" verstaan 
opgave door hem gedaan. wordt. 

Art. 1e. Waar eenig prospectus of kenr.isgeving als Aansprakelijkheid 
voormeld den naam inhoudt van een persoon als een der andere direc
directeur der maatschappiJ·, of als aanbaenomen te heb- teuren tegenover 
b hem, die den pro-

en een directeur ervan te worden, en indien zulk ef n spectus niet heeft 
porsoon niet daartoe consenteert of terugtrekt tevoren goedgekeurd of ver
de uitgifte van zulk eene prospectus o1 kennisgeving: keerdclijk als direc-

. '--' teur genoemd is. 
en n1et geconsenteerd of geautoriseerd heeft de uitgifte 
daarvan, zullen de directeuren der maatschappij, met 
uitzondering dergenen zonder wiens weten of consent 
het prospectus of de kennisgeving werd uitgegeven, en 
e~nig anrl.er persoon welke zulke uitgifte beeft geau to-
nseerd, verantwoordelijk zijn den persoon genoemd als 
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directour der maatschappij te vergoeden, of als heb
bende aangenomen om directeur te worden als voor
meld, tegen alle schade, kosten en verliezen, waartoe 
hij moge verantwoordelijk \Vorden gehouden, doordien 
zijn naam in bet prospectus of kennisgeving werd ge
plaatst, of in het verdedigen van eenige actie of rechts
geding tegen hem dienaangaande gebracht. 

Art. 1f. Elke persoon, welke een directeur is, of 
benoemd tot directeur of aangenomen heb bc.nde een 
directeur te worden, of geconsenteerd hebbende tot de 
uitgifte van een prospectus of kennisgeving, en verant
woordelijk zijnde tot eenige betaling onder deze wijzi
ging, zal gerechtigd zijn contributie te verhalen, zoo
als in contracten, van eenig ander persoon, welke, indien 
afzonderlijk gedaagd, zoude verantwoordelijk geweest 
zijn tot dezelfde opbetaJing. 

2. Aan art. 2, par 1, zal achter bet woord c<ver
antwoordelijkheid)) worden bijgevoegd: c<en een prospec
tus of opgave (indien er een) hoe en waarop de maat
schappij is gefloteerd)). 

B. Aan art. 8 zal worden bijgevoegd: c<een staat 
vermeldende de voluit namen der directeuren, voogden 
(trustees) en secretaris, welke op den datun1 van in
dienen daarvan in ambt of dienst der maatschappij zijn 
en welke gehouden zullen worden als zoodanig in ambt 
of dienst te zijn, totdat de narnen der nieuw gekozene 
directeuren, voogden of secretarissen behoorlijk gere
gistreerd zijn te Registratiekantore. 

De directeuren eener InaatschappU zullen verder 
verplicht zijn om kenuis te geven aan het Registratie
kantoor zoodra de maatschappij liquideert, ontbonden 
wordt of met anderen amalgameert, en binnen den tijd 
van drie maanden daarvan. 

Overtredingen van dit art. (Art. 8) zullen gestraft 
worden en wel tegen ieder, de directeuren afzonderlijk, 
met eene geldboete van £15 tot £100 sterling niet te 
bovengaande of gevangenisstraf geen zes maanden te 
bovengaande, naar den aard der zaak, en eenige Hoven 
in de Republiek zullen in deze jurisdictie hebben)). 

4. Aan het slot van art. 15c, onder par. d zal wor
den bijgevoegd : 

c<Eenige maatschapp~j, in de Republiek geregistreerd 
of ingelijfd onder een vasten naam, kan worden aan
geklaagd op dien naam in eenig gerechtshof, niet
tegenstaande eenige bepalingen in de artikelen van 
overeenkomst zulker maatschappij daartegen of andere 
voorzieningen daarin vervat, met dien verstande, dat 
alle dagvaardingen of orders der gerechtshoven be
hoorlijk bediend worden op den persoon, de maat
schappij vertegenwoordigende, of aan bet geregistreerd 
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kantoor cler maatschappij, of zooals bet Hof anders 
moge bevelen. 

5. In eenige artikelen van wet 5, 1874, waar bet Regh;trateur van 
woord «Registrateur van Alden)) voorkomt, zal voortaan maatschappijen. 

moeten gelezen worden c<Registrateur van Maatschappijen 
en Octrooien, ten kantore van den Registrateur van 
Akten.)) 

6. De wijziging dezer wet zal in werking treden Inwerkingtreding. 
d ric maanden na publica tie in de s.taatscourant. 1

) 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 23 Mei /1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dn. W . .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET No. 2, 1891. 

Goedgeke~ml en vastgesteld bij Besluit van den Tweeden Volksraad, 
art.263d(l, 29 Mei 1891, en bij besluit vandenE'ersten Volks
ntcul, c~;rt. 302, (l(l. 5 (lezer voor lcennisgeving aangenomen. 

NADEMAAL bet gebleken is, dat door bet gebruik van 
mombakkesen, valsche baarden of andere ver

mommingen meermalen bedrog wordt gepleegd door 
het publiek in den waan te brengen met een ander 
persoon te doen te bebben dan werkelijk bet geval is, en 

Nademaal ook van vermommingen gebruik gemaakt 
wordt door vlucbtelingen, die Jaardoor de prosecutie 
tracbten te ontglippen; 

Zoo wordt hierbij vastgesteld en bepaald als volgt: 
AnTIKEL 1. Het dragen of gebruik van mombakkesen, 

valsche baarden, of andere middelen die vormommin
gen veroorzaken, op publieke wegen of andere publieke 
plaatsen, is verboden. 

2. Vermommingen bij tooneel voorstellingen of andere 
vermakelijkbeden, bet bouden van gen1askerde bals, 
op voor bet publiek toegankelijke plaatsen, zullen niet 
onder deze wet vallen. De gemaskerde of vermomde 

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

courant van 3 Juni 1891. 

Vermommingen op 
publieke plaatsen 
verboden. 

Uitzonderingen too
necl voorstellingen, 
enz. 
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personen zullen zich evenwel niet op de publieke we
gen mogen vertoonen, tenzij in speciale gevallen als 

Vergunning van bij optochten en dergelijken door den Landdrost of 
Landdrost, enz. eenig ander daartoe bevoegd am btenaar in het district 

waarin zulks plaats vindt, vergunning wordt verleend: 
Strafbepaling. 3. Eenige overtreding dezer wet zal worden gestraft 

met een geldboete geen £5 tebovengaande, of bij ge
breke van betaling met gevangenistraf van hoogstens 
14 dagen. . 

Inwerkingtreding. 4. Deze wet treedt in werking drie maanden na 

Belasting op honden 
van kleurlingen. 

Plaatj es voor kaffer~ 
honden. 

publicatie in de Staatscourant. 1
) 

Gouvernementskantoor~ 
Pretoria, 16 J uni 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET No.3, 1891, 
(HONDENBELASTING.) 

Goeclgekeu1·d en vastgesteld bij besluit van den Edelachtb. Em·sten 
Vollcs?·aad, a1·t. 313, dd. 6 Juni 1891. 

Aangezien het bijkt, dat het wild, zoowel groot als 
klein in de Zuid-Afrikaansche Republiek jaarlijks ver
mindert, en de reden daarvan te wijten is voornamelijk 
aan het groot getal van kafferhonden, welke in het veld 
rondloopen, zoo acht de Volksraad het noodzakelijk de 
volgende bepalingen te maken : 

AnTIKEL 1. Een kleurling wordt be1ast met 10/
jaarlijks voor elken hond~ door hem gehouden in eigen
dom of bezi t. 

2. Aan Veldkornetten, Naturellen-Commissarissen, 
Onder-Commissarissen zullen blikken plaatjes vers~n~kt 
worden, dragende den naam van de kraal of den kap1te1n~ 
locatie of zendelingstatie, waaronder de eigenaar van 

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

courant van 17 Juni 1891. 
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den hond of honden behoort, ten einde deze aan de 
kleurlingen na betaling der belasting te overhandigen. 

De plaatjes worden voorzien van een verschH1end 
nommer en jaargetal. 

3. De genoemde ambtenaren verkr\jgen een stem pel, 
waarmede zij de getallen kunnen drukken. 

4. Z\i en alle andere personen hebben het recht 
onbeheerde honden, gevonden zonder plaatje, te doo(len, 
of te doen dooden; ook honden al dragen zij plaatjes, 
wanneer de honden schade doen. 

5. Een kleurling, gevonden met een hond zondf~r 
plaatje, wordt beboet met 10/- of bij wanbetaling met 
10 slagen, terwijl gezegde kleurling het recht zal hebben 
na de betaling van de boete of na het ontvangen der 
slagen een plaatje voor z\jn hond uit te nemen tegen 
betaling van 10/-, bij gebreke waarvan de bond zal 
worden gedood. 

6. De genoemde ambtenaren zijn verplicht den kleur
ling bij betaling voor iederen hond een ontvangbewijs 
te geven op bepaalde vormen gedrukt. 

Deze vormen zijn gebor ... den in boekjes en tilet coun
terfoils voorzien, die eensluidend moeten zijn met de 
ontvangstbewijzen. 

7 1). Ieder blank persoon wonende op plaatsen of in 
dorpen, die huishouders zijn, heeft bet recht een bond 
vrij van betaling te houden, wanneer deze gebruikt 
wordt als waakhond, voor elken bond meer moet 10/-
jaarl\jks betaald worden. 

Aan Landdrosten, Mijncommissarissen en Resident 
Vrederechters en op plaatsen waar een Civiele Commis
saris is, worden aan deze ambtenaren blikken plaatjes 
verstrekt, dragende den naam van het dorp en van bet 
jaar, om aan den eigenaar van d.en bond na betaling 
der belasting te overhandigen. 

De plaatjes r.ullcn een verschillcnd nommer dragen. 

8. Plaatjes voor vrije lwndcn, bedoeld in art. 7, 
zullcn door de ambtenaren vermcld in alinea 2 van 
art. 7 rlezer wet, verstrekt worden tegen betaling van 
ec~n shilling sterling voor elk plaatje; zullende dit 
plaatje voor altoos geldig zijn. 

Stempel daarop. 

Wanneer honden 
gedood mogen 
worden. 

Strafbepaling tegen 
kleurlingen die be
lasting niet betalen. 

Ontvangbewijs voor 
betaalde belasting. 

Belasting op honden 
van blanke perso-
nen. 

Plaatjes. 

Prijs der plaatjes 
voor vrije honden. 

9. De ambtenaren worden voorzien van een stempel, Stempel daarop. 
waarmede zij de getallen kunnen drukken. 

/10. De genoernde ambtenaren zijn verplicht bij be- Ontvangbewijs van 
betaalde belasting. 

1
) Dit art. werd verduidelijkt door E.V.R.B. art. 1257, dd. 23 

Augustus 1R92. 
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taling voor iederen hond een ontvangstbewijs aan den 
eigenaar te geven op bepaalde vormen gedrukt. 

Alinea 2 van art. 6 is van toepassing. 
1'1. Honden, in de dorpen rondloopende gevonden, 

zonder voorzien te zijn van een plaatje. zullen door de 
politie opgepakt worden of gedood worden, en de aldus 
opgepakte honden na twee dagen publiek worden ver
kocht op de markt. Wordt geen kooper voor zulke 
honden gevonden, dan zullen deze worden gedood. 

De eigenaar van een hond, aldus opgepakt, kan 
binnen twee dagen den hond terug verkrijgen tegen 
betaling van eene boete van 10s/- en het uitnemen 
van eene plaatje. 

12. De eigenaar, huurder of bewoner van een plaats, 
die daarop een hond 3antreft, niet voorzien van een 
plaatje als bedoeld in art. 2, heeft het recht zulk een 
hond te dooden; ook honden met plaatjes indien zij 
schade doen. 

13. Indien een bond voorzien is van een valsch 
plaa1je. zal ·de ei~enaar worden gestraft met een boete 
van £10 tot £37 10 voor elke overtreding, bij wanbe
taling te w~rvangen door gevangenisstraf met harden 
arbeid voor een tijd van zes maanden niet te boven
gaande. 

13a. Eenig persoon, valsche plaatjes vervaardigende 
of verkoopende, zal gestraft worden met een gevan
genisstraf met harden arbeid voor een tijdperk van 12 
maanden tot d.rie jaar. 1

) 

14. Alle wetten en besluiten, in strijd met deze wet, 
zijn bij deze herroepen. 

15. Deze wet zal in werking treden zoodra de HEd. 
Regeering bij proclamatie zal bekend maken dat die 
bedoelde plaatjes verkrijgbaar zullen zUn. 2) 

De Raad besluit verder, dat de inwerkingtreding 
dezer wet niet in toepassing zal gebracht worden v{H.H' 
1 .Tanuari 1892. 

Gouver nementskantoor. 
Pretoria, 20 Juni 1891. 

S . .T. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. V.l. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1
) Zie E.V.R.l3. art. 114, dd, 17 Mei 1893, een derde der hoetc aan 

den aanhrenger toekennendc. 
2

) Zie proclamatie dd. 28 Maart 1893, R. 1090af!11, de wet in werldng 
stellende op 1 Mei 1893. 

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



143 [1891 

WET No. 4, 1891, 
TOT VOORKOMING VAN VEEDIEFSTALLEN EN TOT BESOHER

MING VAN BIGENAREN VAN VEE. 

Goedgekewcl en vastgesteld bij art. 505, dll. 24 Jt~ni 1891, ~'an 

den Edelachtbaren Eersten Vollcsraad. 

De Volksraad van de Zuid-Afrikaansche R.epubliek, 
overwegende, dat vooral in den laatsten tijd diefstallen 
van vee ten platte lande op groote schaal z\jn toege
nomen en dat de eigenaren van zoodanig vee veel on
gerief en schade hebben moeten verduren; 

bepaalt en stelt vast als volgt: 

· ARTIKEL 1. Geen groot of klein vee zal op eenige 
markt of publieke vendutie worden verkocht, tenzij 
voldaan worde aan een van de volgende voorwaarden: 

Geen marktmeester of vendu-afslager zal eenig 
groot of klein vee mogen verkoopen en geen slachter 
zal eenig groot of klein vee mogen koopen, tenzij aan 
hem wordt overhandigd: 

a. Een certificaat van den veldkornet of twee 
gegoede burgers der wijk, waar de persoon, 
die het vee ten verkoop aanbiedt, woont, 
aantoonende dat de bezitter van zulk vee de 
wettige eigenaar daarvan is (zie Schedule I) 
of het recht heeft het vee te verkoopen of 
te doen verkoopen. 

b. Een borgacte geteekend door twee gegoede 
burgers. die verklaren, dat zoodanig ver
kooper de oigenaar is of gorochtigd js zulk 
vee te verkoopen .of te doon verkoopen (zie 
Schedule II) of: 

c. Eene borgaete van twee andere personen, be
kend en goedgekeurd door den vendu-af
slager of marktrneester, die verklaren en 
zich verbinden verantwoordelijk te zijn tegen
over den eigenaar van of rechthebbende op 
zulk vee voor de volle waarde daarvan, in
dien het later mocht blijken, dat de ver
kooper daarvan zulk vee heeft gestolen of 
tot den verkoop daarvan niet gerechtig was. 
(Zie Schedule lll.) 

Geen marktmeester, 
enz., mag vee ver
koopen en geen 
slachter vee koopen, 
tenzij onder vol
gende voorwaarden. 
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2. Indien aan bovengenoemde voorwaarden niet kan 
worden voldaan. zal de vendu-afslager of marktmeester 
niet bet recbt bebben zoodanig vee te verkoopen. 

3. Indien eenig vendu-afslager of marktmeester 
vee verkoopt zonder dat aan de bovengemelde voor
waarden is voldaan, zal bij persoonlijk verantwoordelijk 
zijn aan d3n eigenaar van of recbthebbende op zulk 
vee voor de volle waarde daarvan, benevens tot scha
devergoeding, en zal h~j bovendien onderworpen zijn 
aan eene boete niet te bovengaande £50, of bij wan
betaling gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, 
gcen zes maanden te boyengaande. 

3a. Eenig persoon, rondreizende en vee opkoopende 
of bandelende, zal verplicht wezen van iederen persoon 
van wien hij vee koopt of ruilt een certificaat te kr~jgen, 
opgevende het soort vee, de kleur en het merk en ge
tal en de verkooper zal verplicht zijn hem een dusdanig 
certificaat te verschaffen, hetwelk de kooper aan den 
veldkornet moet vertoonen, wanneer hij uit de wijk 
gaat om daarmede van den veldkornet een certificaat 
te verkrijgen van bet geheele aantal vee in zijn bezit. 
Niemand zal vee mogen koopen of ruilen van kleurlingen 
of on be ken de person en zonder een certificaat van een 
veldkornet of twee gegoede burgers. Deze bepaling is 
niet van toepasssing op de burgers die vaste woningen 
hebben in bunne districten, wanneer zij onder elkander 
handelen of koopen. 

4. Jndien van eenig persoon vee moeht gestolen 
worden, zal deze bet recht hebbEn hetzelvo to nemen 
op eenige plek waar bij het moo-e aantreiien, rnet dien 
verstande, dan deze persoon gebonoen is dadelijk bij 
vatting van bet vee zijn eigendomsreeht te gaan bewij
zijn voor bet Hof van den meest nabij wonenden Land
drost of Veldkornet. 

G. Alle wetten en bepalingen biermede in strijd 
worden mits deze herroepen. 

G. Doze wet tr-eed t in werking van af 1 Januari 1Hfl2. 

Gou vernem en tskan too r. 
Pretoria, 3 J uli /18~H. 

S . .T. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. vV . .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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SCHEDULE I. 

De ondergeteekende certificeert mits deze dat 
wonende te de wettige eigenaar is 

van (of gerech tigd is te verkoopen) (bees ten, 
paarden, muilen, ezels, schapen, bokken) van de vol
gende beschrijving 

Woonplaats 
District 

(naam) 

V eldkornet of 

Asst. )) 

of twee goede burgers. 

( zie afd. a, art. 1) 

SCHEDULE II. 

Compareerde voor mij N. N. (marktmeester ofven
duafs1ager) te de persoon van A. B. (beroep 
en woon plaats in te vullen) die verklaarde de wettige 
eigenaar te zijn van (of gerechtigd is te verkoopeu) 

van de volgende beschrij ving en zich te 
verbinden in de som van£ ten behoeve van mij 
(m.arktmeester of vendu-afslager). 

En verder verschenen voor mij C.D. en E. F., burgers 
van dezen Staat, wonende te die zich 
verklaarden te verbinden te zamen met gemelden A.B. 
als borgen en medeprincipale schuldenaren in solidum 
voor gemeld bedrag van £ 

De voorwaarde van deze verbintenis is, dat indien 
binnen zes n1aanden van af heden de gemelde (beesten, 
enz.) mochten bl~1ken niet het eigendom te zijn, geweest 
van gezegden A. B. of dat hij tot den verkoop daarvan 
niet gerechtigd was, deze verbintenis van volle kracht 
zal zijn, maar anders van nul en geene waarde zal wezen 

Aldus gedaan en geteekend te op heden 
den in tegenwoordigheid van de mede onder 
geteekende getuigen. 

Getuigen, A. B. 
C. D. 
E. F. 

G. H. (Marktmeester of Venduafslager. 
10 
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SCI-IEDULI~ III. 

Compareerde voor mij N. N. (marktmeester of 
venduafslager), te de persoon van A. B. 
(beroep en woonplaats in te vullen) die verklaarde de 
wettige eigenaar te zijn van (of gerechtigd is te ver
koopen) van de volgende beschrijving en 
zich te verbinden in de sam. van £ ten be
hoeve van m\j (marktmeester of venduafslager). 

En verder verschenen voor m\j C. D. en E. F. 
wonende te respectievelijk door mij bekend 
en als borgen in solidum door mij goedgekeurd, die 
zich verklaarden te verbinden te zamen met gemelden 
A. B. als borgen en medeprincipale schuldenaren in 
solidum voor gemeld bedrag van £ 

De voorwaarde van deze verbintenis is, dat indien 
binnen zes maanden van af heden de gemelde (beesten 
enz.) mocbten bl~iken niet het eigendom te zijn geweest 
van gezegden A. B. of dat hij tot den verkoop daarvan 
niet gerecbtigd was, deze verbintenis van volle kracht 
zal zijn, maar anders nul en van geen waarde zal wezen. 

Aldus gedaan en geteekend te op heden 
den in tegenwoordigheid van de medeonder-
geteekende getuigen. 

Getuigen : A. B. 
C. D. 
E. F. 

G. H. (marktrneester of venduafslager). 

WET N°. 5, 1891, 
WET OP KWITANTIE-ZEGELS. 

Goedgelceu1·(l en vastgesteld bij besluit van den Edelachtb. Em·sten 
Volks1·aa(l a1·t. 546. dd. 26 .luni 1891. 

N ADE:MAAL bet wenscbelijk is or onder de benaming 
van recht van zegel eene elasting te heffen op 

documenten, die als bewijs dienen oor ontvangen gelden 
of voor bet geheel of gedeeltelijk e niet gaan Yan een 
geldschuld, zoo wordt bepaald en astgesteld als volgt: 

ARTIKEL 1. Aan een vast ze elrecht van 1 penny 
voor iedere £10, of gedeelte daarv n, zijn onderworpen 
alle kwitantien en andere eenzijdi0 akten of geschriften, 
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uitgegeven door iemand, die vm het drij ven van handel 
of bezigheid zijn beroep maakt, evattende de erkenning 
door of namens den schuldAis her van het geheel of 
gedeeltelijk te niet gaan eene geldschuld de somrna 
van een pond stg te boven ·aande, on verschillig in 
welken vorm die stukken zijn 0 )gemaakt. -

Deze bepaling is niet toepa selijk op de kwitantien Waarop het re.c~ 
voor betaalde Gouvernements- o plaatselijke belastingen, nict ~rcrschuldigclli. 
op kwitantien voor door het Got rernernent uit te betalen 
salarissen aan ambtenaren en o kwitantien voor over-
stortingen van gel den van de eenen am btenaar aan 
den anderen. 

2. Het bij het vorig artik J bepaalde recht komt Schuldeischer be •. > .. 
ten laste van den schuldeischer. taalt 't zegelrecht. 

3. De voldoening van dat recht rnoet geschieden 
door daarvoor te gebruiken het n Gouvernementswege 
uit te geven gezegeld papier, door opplakking van 
een plakzegel of een postzegel · oor de onderteekening 
moet geschieden, en welk zegel et inkt ofinktstempel 
door den onderteekenaar zal wo en vernietigd. 

Is dit voorschrift niet nagele _ fd dan wordt een boete 
van ten hoogste £5 door den sc9uldeischer verbeurd of 
bij wanbetaling opgelegd een gavangenisstraf van ten 
hoogste veertien dagen. l 

4. Alle bepalingen van vroe~ere wetten voor ver
vaardiging en uitgifte van zegelp_ , alsmede da straf
bepalingen voor het vervaardiger1, vervalschen of ver
nietigen van zegels, zijn van toe~assing voor de doel-
einden dezer wet. \ 

5. Alle niet gedagteekende termelde stukken of 
kwitantien worden geacht te zij opgemaakt na het 
tijdstip der inwerkingtreding deze \wet, behoudens be-
wijs van het tegendeel. . 

6. Deze wet treedt in werki' g drie maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 1) ·~ 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 3 J uli 1891. 

S. J. P. tKRUGER, 
\ Staatspresident. 

DR. W. ~. LEYDS, 
{ Staatssecretaris. 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal ge ubliceercl in de Staats4 

cotwant van 8 Juli 1891. 

Op welke wijze h~1 
zegelrecht betaal<.: 
moet worden. · 

Strafbepaling. 

Strafbepalingen te
gen het vervalschen 
van zegels ook op 
deze wet toepasse
lijk. 

Niet gedagteekende 
kwitanties worden 
behoudens tegenbe
wijs geacht opge
maakt te zijn na 
deze wet. 
In wer kingtrcding. 
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WET N°. 6, 1891, 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 10, 1870, 

TOT BETERE REGELING DER JACHT OP ALLE SOORTEN WILD 
EN GEVOGELTE IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgekeu1·d en vastgesteld bij besluit van den Edelachtbaren 
Eersten Vollcsraacl art. 641, dd. 1 J1tli 1891. 

N ADEMAAL bet gebleken en noodzakelijk is, om voor
zieningen te maken voor betere regelingen en 

bescherming van wild en gevogelte in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, zoo wordt hiermede bepaald en 
vastgesteld als ~olgt : 

ARTIKEL 1. Het jagen, dooden of vernielen, op 
welke wijze ook, van olifanten en zeekoeien, is geheel 
verboden in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Overtreders van deze bepaling zullen worden ge
straft met eene boete van ten hoogste £150, of bij 
wanbetaling met gevangenisstraf van 12 maanden niet 
te bovengaande, met of zonder harden arbeid. 

2. Niemand zal gerechtigd zijn eenig wild en ge
vogel te te dooden, te vangen of te vernielen, tenzij 
hij voorzien is van eene licentie voor bet jagen in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek; ter-vvijl een ieder blanke 
persoon, die jagen wil, bij den Landdrost of bij een 
ander daartoe door de Hoogedele Regeering a::tngevvezen 
a1nbtenaar in bet district zijner woonplaats, of indien 
hij uit een naburigen Staat komt, bij den ambtenaar 
van dat district, waarin hij bet eerst wil jagen, eene 
jachtlicentie zal moeten uitnemen. 

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

3. 1) Van 1 Februari tot 15 September (heiden in
gesloten) van ieder jaar, zal eene licentie verkrijgbaar 
zijn: 

a. Voor bet jagen op buffel, eland, kameel en 
rhenoster. Deze 1icentie zal £10 bedragen. 

b. Voor bet jagen op blauw-wildebeest, koedoe, 
zwart-witpensbok, gemsbok, hartebeest, 
k1 inggatbok, quagga en zwart-wildebeest, 
tegen eene licentie van £3. 

1
) Zie wijziging in dit art. aangebracht door wet no. 13, 1893. 
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c. Voor het jagen op blesbok, rooibok, springbok, 
rietbok, boscbbok, ribhok, duiker, steenbok, 
orihi, kliphok, vlak- en hoscbvarken, ofander 
klein wild van dezen aard, met beta'ing eener 
licentie van £1 10s. 

1 1) a. Van 1 Februari tot 15 Juli (heiden ingesloten) 
kan er eene licentie verkregen worden voor 
bet jagen op struisvogels. De kosten dezer 
licentie zullen zijn £10. 

b. Van /15 Januarj tot 15 Augustus (heiden inge
sloten), zal men eene licentie voor 10s. kunnen 
verkrijgen, voor bet jagen op pauw, maben-
vogel~ makauw, gans, kraanvogel, koraan, 
tarentaal, eend, fazant, patrijs, hlesboender, 
duiker, snip, kwartel, bosch- en tortelduif. 

Jachttijd enlic.entie 
voor 't jagen op 
struisvogels. 

Id. op pauwen, enz. 

5. Niemand zal gerecbtigd zijn meer wild op eenige Welke wijzen van 
~.vijze te dooden, dan hij volstrekt tot zijne consumptie jagen verboden zijn. 

noodig heeft, of op een, wagen kan laden, of wild te 
dooden alleen tot het verkrijgen der vellen, tenvijl men 
bet vleesch met opzet in het veld laat liggen. 

De overtreder zal voor iedere overtreding gestraft Strafbepaling. 
worden met eene boete van £25 niet te bovengaande, 
of hij wanbetaling met niet meer dan 4 maanden 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid. 

6. De licenties, genoemd onder de artt. 3 en 4 dezer Verlofbrief. 
wet, zullen echter niemand bet recht geven te jagen op 
Gouvernementsgronden, die belet z~in~ en ook niet op 
privaten grond. zonder vooraf schriftelijk verlof van den 
privaten eigenaar daartoe te hehben gekregen. 

7. Geen zoodanige verlofhrief zal aan eenig persoon Geen vcrlofbrief 
gegeven worden, zonder vertooni.ng z~iner licentie aan zonder licentie. 

den persoon van wien h\j dozen verlofbrief ontvangt. 
8. Ieder privaat eigenaar zal bet recht hehhen op Eigenaarvan grond 

zijne eigendommen zonder licentie te jagen in de open- mag daarop jagen 
!:!estelde ]. acbttiJ' den, genoemd in artt. 3 en 4 dezer wet. zonder licentie bin-
'-' \._,) nen jachttijd. 

fl. Een iofler eigenaar zal het recht hehhen ook in Eigenaar mag bui
de ges1oten jachttijden, op zijn privaten grond wild of ten de;: jach_ttijd 
gevoo-elte te dooden dat schade doet in ziJ'ne landeriJ' en schadehJk gedwrte 
f t t:' ' • · dooden. o u1nen. 

10. Buiten de hovenhepaalde jachttijden (artt. 3 en Anders isjacht bui-
4): is ~et niemand geoorloofd te jagen op eenig soort ten jachttijd verbo-
Wlld of gevogel te. den. 

11. Eenig persoon, die van den 16den September Strafbepalingen te
tot den 3tsten Januarj (heiden ingesloten) hezit, draagt, gen overtreding. 

verkoopt of ten verkoop aanhiedt een van de dieren 
genoemd onder art. 3 dezer wet; 

1
) Zie wijziging in dit art. aangebracht door wet uo._13, 18D3. 
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of van den 1Gden J uli tot den 31sten Januari (beidcn 
ingesloten), of van den 1Gderi Augustus tot den 14den 
Januari (beiden ingesloten) eene van het gevogelte, res
pectievelijk geno~md onder letter a en b van art. 4 
dezer wet, bezit, draagt, verkoopt of ten verkoop aan
biedt, 

zal schuldig zijn aan overtreding dezer vvet, tenzij 
zoodanige persoon bew~jst, dat het wild of gevogelte 
gedood, genomen, gekocht of ontvangen was gedurende 
bet tijdperk, waarin zulk een dier of vogel wettiglijk 
kon gevangen of gedood worden; of dat zul k dier of 
vogel ontvangen was van iemand wonende buiten de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en gedood of gevangen was 
buiten deze Republiek of gedood onder de bepalingen 
van art. 9 dezer wet. 

12. Aile personen, die vanggaten graven of wippen 
en vallen stollen, of van dezelve gebruik maken tot bet 
dooden of vangen van wild, zullen gestraft worden 
volgens de strafbepalingen dezer 'vet, genoemd onder 
art. 18, 

13. 1) Het is verboden eieren van struisvogels uit te 
halen, te verkoopen of te verhandelen, op boete van 
£25 niet te bovengaande en bij nietbetaling, met eene 
gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden, met of 
zonder harden arbeid. 

14. Alle katfers of andere kleurlingen binnen de 
districten van vuurwapens voorzien, op \vild en ge
vogelte jagende, met of zonder pas, zullen, indien 
mogelijk, geapprehendeerd (gevat) en voor den naastbij
z~jnden rechter bezorgd worden, om rekenschap van 
zichzelven te ggven. 

Dusdanigc vuurwapens zullen verbeurcl verklaard 
worden ten voordeele van den pcrsoon, die zoodanige 
ka1Ter of kleurling heeft gevangen genom en; kaifers of 
kleurlingen kunnen passen bekomen bij den commis
saris of onder-commissaris met betaling van 2s. 6d., 
zooals b~j letter 7J ·art. 4 bepaald, gevogelte op hunne 
locaties, die in hunne lander~jen schade doen~ te clooden. 
Bovengemelde bepaling is niet van toepassing op vee
waehters die van een pas voorzien zijn. 

15. Niemancl zal aan een kaiTer of anderen ldenrJing 
in een kraal wonende, vuurwapcns of ammunitie van 
welken aard ook, ten geschenkc, in gebruik of in be
waring geven, om wild te jagen of te dooden~ of op 
eenige andere wijze in diens bezit brengen of laten, 
onder straffe van ten hoogste £25 boete, of" gevangenis
straf van 3 maanden niet te bovengaande, met of zon
der harden arbeid. 

1
) Zie ook E.V.R.B. dd. 13 Juni 1892, art. 430. 
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16. Er zullen speciale jachtopzieners worden aan- Regeering stelt 
gesteld, om, onder nadere instructie van de Hoogedele jachtopzieners aan. 

Rep-eering, in het bijzonder te waken tegen bet ver-
nielen van wild. 

17. Aile overtredingen tegen deze wet zullen uit- Jurisdictie. 
gewezen worden door d0 landdrosten van het district 
binnen welke jurisdictie zoodanige overtreding is ge-
pleegd, tenzij de misdaad van zulk een aard is. dat 
het Hooggerechtshof van deze overtreding kennis be-
hoort te nemen. 

18. Alle overtredingen in strijd met de bepalingen Strafbepalingen. 
dezer wet, waarvoor geen straf reeds is bepaald, zullen 
gestraft kunnen worden met eene boete van £37 10s. 
niet te bovengaande, of bij gebreke van betaling, met 
eene gevangenisstraf van hoogstens 6 maanden met of 
zonder harden arbeid; bovendien zal de licentie van 
den veroordeelde voor het loopende jaar worden ver-
beurrl verklaard. 

19. De persoon op wiens klachte de overtreder Aanbrenger gerech
wordt veroordeeld, zal aerechtiad ziJ. n tot de he lit der tigd tot de helft der 

\._) u boete. 
betaalde boete, mits binnen 8 dagen aanzoek doende. 

20. Aile wetten en bepalingen in strijd met deze Herroepings-
wet, worden hiermede herroepen. · clausule. 

21. Deze wet treedt in werking op den eersten Inwerkingtredtng. 
Januari, aehttien honderd twee-en-negentig. 

Gou vernemen tskan to or. 
Pretoria, 6 Juni 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS. 
S taa tssecretaris. 

WE'l' No. 7, 1891. 
OP HET INVORDEREN VAN KLEINE SCHULDEN. 

Goedgelcen1·d b~i beshl'i,t van den Bd.Achtb. Tweerlen Vollcs1·aa(l, 
cw·t 575, d<l. 25 ,Jrtmi 1891, en voor lcennisgevin,r; aan
genonwn bzj art. 724, del. 6 J~~zi 1891 vctn den EclAchtb. 
Eenten V o llcsmacl.) 

NADEMAAL het wenschelijk is betcre voorzieningen te 
maken voor bet invorderen van kleinc schulden 

zoo wordt hierrnede vastgesteld en bepaald als volgt: Mandaat tegen de-
A_ 1 ' · . . biteur uitgereikt 

. ~ R'LTK EL . r.eDJ g persoon, d1e .een e vordermg of door griffier van het 
OlSCh heeft of vermeent te bebben, de SOm van vijftien landdrosthof enz. 

als schuld is bene
den de £15. 

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



18011 152 

( £15) nict tc hovengaando, tegen een debiteur, zal het 
recht hebhen, hetzij deze schuld van liquiden of illiquiden 
aard is, zich to vervoegen bij den gdffier van het Hof 
van den landdrost of anderen rechterl~i ken ambtenaar, 
eene jurisdictie hebbende, die van een .landdrost niet te 
bovengaande, onder wiens jurisdictie de debiteur sorteert, 
of b~i dien ambtenaar zelf. 

Zegel op mandaat. Deze ambtenaar zal den eisch in ontvangst nemen, 
en dadelijk na beta1ing van een zegel van tien shil
lings (10 sh.) een 1nandaat richten aan den beweerden 
schuldenaar, zooveel mogelijk in den volgenden vorm :-

Aan B wonende te 

Vorm van mandaat. Aangezien A bij dit Hof tegen u heeft geklaagd 
en beweert dat gij aan hem verschuldigd zijt de 
som van 
ontstaande ui t Zoo word t gij bevolen 
gemeld bedrag binnen acht-en-veertig (48) uren na 
diening dezer en wel uiterlijk ten ure, op 
den dag der maand 189 ten 
mijnen kantore te betalen, bij gebreke waarvan lastbrief 
ter executie tegen u door dit Hof zal worden verleend. 

Kopie promessen of rekeningen hieraan geherht. 

Gegeven onder mijne hand dezen 
der maand 189 

dag 

Naamteekening van den ambtenaar. 

Opplakking en can- 2. Het zegel van 10sh. vermeld in art. 1, zal door 
cellatie v. h. zegel. den in art. 1 genoemden ambtenaar op het Imtndaat 

worQ.en geplakt en gecancelleerd. 

Dicning van het 
mandaat. 

V erdediging binnen 
48 uren na diening 
in te brengen. 

Dadelijk onderzoek 
der verdediging. 

3. Zoodanig mandaat zal door den Lode van ltot 
Hof, of zijn plaatsvervanger, godiend wor<len op den 
beweerden schuldenaar, persoonlijk, en indien door 
dezen geene 1nondelingo, noch sehriftelijke verdediging 
wordt ingodiend binnen achtenvcertig (1·8) uren na 
diening van mandaat, zal de rcchterlijke ambtenaar 
dadelijk finaal vonnis tegen den schulclenaar uitspreken. 

Ingeval echter eenige verdediging hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, wordt gemaakt ten dienende ure, zal 
de rechterlijke ambtenaar verplicht zijn dadelijk onder
zoek in te stollen of zoodanige verdediging gegrond is 
of niet. 
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Indien hij vindt, dat zoodanige verdediging onge
grond is, zal hij dadelijk vonnis verleenen tegen den 
verweerder. Indien hjj vindtl dat de verdediging gegrond 
is, zal hij het recht hebben op verzoek van een of meer 
der partijen uitstel te verleenen ten einde partijen in 
de gelegenheid te stellen hunne getuigenissen voor hem 
te feggen, en zal hij den dag bepalen wanneer de zaak 
zal dienen. 

Na het verleenen van vonnis doo: den rechterlijken 
ambtenaar voornoen1d, zal deze., hetzij uit eigen bewe
ging, hetzij op verzoek van den griffier of van den 
schuldeischer, dadelijk een lastbrief ter executie van ge
meld vonnis verleenen. 

Geen verdere kosten dan de genoemde tien shillings 
( 10/-) zegel, kosten van diening van mandaat, en de 
kosten van executie zullen in rekening kunnen worden 
gebracht. 

mnaal vonnis zoo 
verdediging onge
grond is, anders uit
stel tot het hooren 
van getuigenissen. 

Last brief. 

Kosten der proce
dure. 

4. Indien eenig persoon tegen wien een lastbrief Strafbepaling tegen 
ter executie is uitgereikt geworden voor eenige schuld, debiteur,dievalsche 

d b b 1 d . . opgaven aan den ge-
aan en am tenaar, e ast met e lntvoenng van zoo- rechtsbode doet. 
danigen lastbrief, te kennen geeft geene of niet vol-
doend@ goederen te bezitten tot de dekking van de ge-
eischte vordering met de kosten, en wauneer het mocht 
bewezen worden dat zulke schuldenaar wel goederen 
bezit, hetzij al of niet voldoende, om aan den gestelden 
eisch te voldoen, en deze heeft verborgen. of op aan-
vraag van den bedoelden ambtenaar heeft verzwegen, 
zal hij gestraft worden met eene boete geen vijftig 
ponden (£50) te bovengaande, of b~j gebreke van be-
taling gevangenisstraf rnet of zonder harden arbeid, zes 
(6) maanden niet te bovengaande. 

5. Deze -vvet treedt in werking drie maanden na Inwerkingtreding. 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 13 Juli 1891. 

S J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W . .T. LEYDS, 
S taa tssecreta ris. 

--- --------- ·----
1

) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats
courant van 15 Juli 1891. 
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WET N°. 8, 1891, 
OP HET LIQUIDEEREN VAN MA.ATSOHAPPIJEN. 

Goedgeket~?·cl bij besluit 1Jan den Edelachtb. Tweeden Vollcsmacl, art. 
804, dd 16 J1di 1891, en gew~jzigd bij besl·uit van den 
J;}delachtb. Eer8ten Vollcsraad, art. 1042, cld. 21 Jttl'i 1891. 

N ADEMAAL de wenschelijkheid gebleken is voorziening 
te maken voor de liquidatie van maatschappijen 

op aandeelen in gevallen waar bet voor het publiek 
' belang is zulke maatschapp\i te liquideeren, zoo wordt 

hiermede vastgesteld en bepaald als vo.lgt: 
neteekenis van het ARTIKEL 1. Het woord rnaatschappij in deze wet zal 
woordmaatschappij beteekenen elke vereeniging, waarvan het kapitaal ver-

deeld is of daar men overeengekomen is hetzel ve te 
verdeelen in aandeelen, zoodat zulke aandeelen kunnen 
overgemaakt \vorden z·onder uitrlrukkelijke toestemming 
van al de aandeelhouders en welke tevens bij de op
richting of volgende toelating zal bestaan uit niet minder 
dan 25 leden. 

Beteekenis van het 
woord aandeel
schuldige. 

Wanneer maatsch. 
op order van den 
rechter in liquidatie 
kan worden ge
plaatst. 

Het woord c<aandeelschuldige>) in deze wet zal be
teekenen elk persoon, die voor niet ten voile opbetaalde 
aandeelen verantwoordelijk is. 

2. ledere rnaatschappij zal kunnen geliquideerd 
worden door orde van bet Hooggerechtshof~ Rondgaand 
Hof of een der rechters in karners. 

a. Wanneer bewezen wordt, dat onware opgaven 
hebben pl~ats gehad, zooals uiteengezet in 'let 
tot 1{ van wet no. 1 van 1891. 

b. Wanneer de maatschappij tot een speciaal be
sluit gekomen is dezelve te liqnideeren. 

c. Wanneer de maatschapp\j hare wHrkzaamheden 
niet heeft begonncn binnen een. jaar na hare 
inlijving of har'e werkzaamheden vom' een 
geheel jaar heeft gestaakt. 

d. Wanneer hct aantal leden verminderd is tot 
minder dan vijf-cn-twintig. 

e. Wanneer 75 percent van bet werke1ijk gestorte 
kapitaal verloren is of nutteloos geworden is 
voor de bezigheid Yan de maatschappij. 

j'. Wanneer de maatschappij hare schulcten niet 
kan betalen. 

g. Wanneer bet Hooggerechtshof van oordeel is, 
dat bet raadzaam~ rechtrnatig en billijk is, dat 
de maatschappij geliquideerd zal worden. 
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3. Zoodanige order zal kunnen verleend worden Wijze van proce
op een applicatie aan het hof in vorm van een petitie, deeren. 
en kan gemaakt. worden door .de maatschappij, indien 
ingelijfd in deze Republiek, of indien niet in deze Re-
publiek ingelijfd. door eenigen am btenaar van de maat-
schappij bevoegd en geautoriseerd namens en ten be-
hoeve van de maatschappij in rechten te verschijnen, 
of door een of meer crediteuren of obligatiehouders der 
maatschapp\j of door een of meer aandeelhouders, of 
aandeelschulcligen, en elke order voor liquidatie verleend 
op zulke petitie zal in uitslag en effect van dezelfde 
kracht zijn, zonder in aanmerking te nemen op wiens 
petitie de order gemaakt werd. 

4. De liquidatie zal van kracht zijn van af den dag Van welken da~ 
waarop de order verleend wordt. order effect zal heb-

Bij het verhoor van eenige petitie voor liquidatie ben. 
kan het hof dezel ve weigeren zonder of met de kosten, Bevoegdheid van 
of kan het verhoor verdagen of kan zulke interlocutoire den rechter. 
order maken of zulk verzoek en navraag doen instellen 
als het hof billijk en raadzaam moge achten of kan de 
order provisioneel of finaal maken. 

Het Hof kan voor of na zulke orcler proviE:ioneele Aanstelling v.liqui
liquidateuren aanstellen en na de ordee kan het Hof dateuren. 
een of meer officieele liq uidateuren aanstellen de liqui-
datie ten uitvoer te brengen. 

Bij zoodanige aanstelling kan het Hof of rechter Rechter kan borg
in kamers bepalen, welke securiteit door zoodanigen of stelling eischen. 
officieelen liq uirlateur of liqnidateuren zal of zullen 
worclen gesteld, voor de behoorlijke nakoming van 
zijne of hunne plichten. 

5. De liquidateuren kunnen hnn ambt neerleggen Het vrijwillig ofge
op genoegzame redenen aan het bof aangetoond en het dwongen ontslag v. 
Hof kan de aanstelling cancelleeren op voldoende gron- liquidateuren. 

den en een of meer liquidateuren in plaats aanstellen. 
De liquidateuren kunnen rnet verlof van het Hof Welke machten de 

het volgencle doen, nl.: rechter aan liquida
teuren kan ver

a. Te sebikken eenige eischen door of tegen de 
maatschappij gemaakt. 

b. Eenige actie, civiel of crimineel, in te stellen, 
tc verdedigen of voort te zetten in naam. en 
ten behoevc van de maatschappij. 

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

d. De goe(leren der maatschappij te verkoopen 
met macht transport te geven waar noodig. 

e. Alle verrichtingen uit te voeren en docurnenten 
te teekenen in naam van de maatschappij, 

leenen. 
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wissels en promessen te maken, accepten en 
endosseeren de maatschappij bindende en geld 
op te nemen op securiteit van hare baten. 

f. Eenigen eisch in te leveren in den insolven
ten boedel van een aandeelschuldige der 
maatschapp~j en bet dividend tA ontvang.en. 

g. In zijn officieele capaciteit stappen te nemen 
ter verkr~jging van behoorlijke administratie 
van den boedel van een overleden aandeel
schuldige en eenige verdere stappen te nemen 
ter invordering van gelden door een aandeel
schuldige of zijnen boedel a an die maatschappij 
versch uldigd. 

h. Alle andere stappen te nemen en verrichtingen 
uit te voeren, die noodig geacht zullen worden 
voor de liq uidatie van de maatschappij. Maar 
bet Hof kan door middel van eenige order 
voorziening maken, op aangetoonde redenen, 
dat eenig van de .bovengemelde machten door 
den officiee.len liqnidateur kan gebezigd wor
den zonder' verder verlof ofinterventie van bet 
Hof eu kan door de order eenig provisio
neel liq nidateur aanstellende, zijne mach ten 
beperken. 

6. Zoo spoedig rnogelijk, nzdat eene order is ver
leend eene maatschappij onder liquidatie plaatsende, 
zal bet hof op voordracht der liquiclateuren eene lijst 
van aandeelschuldigen vaststellen met macht het regis
ter van aandeelhouders te verbeteren in alle gevallen 
waar zulks noodig zal blijken~ en zal gelasten, dat al 
de baten der maatsehappU zullen worden ingezameld 
en gebruikt ter vereifening der schulden van de maat
schappij. 

Zoodanige aandeelschuldigen, zullen worden gerang
schikt volgens twee lijsten gemerkt A en B. 

Op genoemde l\jst A zullen worden geplaatst alle 
aandeelschuldigeri, die zul ks zij n in b u nne eigene reeh
ten, en op genoemde lijst H zui1cn worden geplaatst 
alle aandeelsclluldigen, die zulks zijn als vertegenwoor
digers van of aansprakelUk voor de schulden van an
deren. 

7. Te eeniger tijd na de order kunnen de liqni
dateuren, na verkrep:en verlof van hot Hof, stortingen 
oproepen en het Hof kan gebieden, dat dezelve zullen 
worden betaald door elk of ieder aandeelsehuldige, die 
op de voormelde lijsten zijn gepiaatst in zooverre zij 
verantwoordelijk zijn, ten bedrage van een som, die het 
llof rnoge noodig aehten, ten einde de schulden der 
maatschappij te vereffenen en de kosten der liquidatie te 
betalen, en in het oproepen van zulke starting zal het 
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hof in aanrnerking nernen de onderlinge rechten der 
genoemde partijen en ook de mogelijkheid Em waar
schijnlijkheid, dat sommige dier partijen niet in staat 
zullen zijn de stortingen gedeeltel\jk of geheel te doen. 

Het Hof kan verder een order verleenen, schuld- Schuldvereffoning. 
vereifening toelatende, waar de maatsch&.ppij aan een 
aandeelschuldigo gelden schuldig is op eenig afzonder-
lijk contract of handeling met de maatschappij, maar 
n'iet, indien de verschuldigde geld en profijten of di vi-
denden zijn hem toebehoorende als aandeelhouder. 

8. Het I-I of kan een dag of dagen bepalen op of Rechter kan inleve
binnen de welke de crediteuren 'der maatschappij hunne ringsdag voo.r 
eischen moeten inleveren of dat voorrecht verbeuren schuldvordermgen 

. d' . b . ' l d . l . vaststellen. van een1ge 1stn utie gemaa d voor e 1n evermg van 
zulke eischen. 

Het Hof zal de rechten van aandeelschuldigen schik
ken en vaststellen. 

9. Wanneer eenige maatschappij onder liquidatie 
is geplaatst in termen dezer wet zullen aile schikkin
gen en handelingen met de goederen en effecten uer 
maatschappij en elke overdracht van aandeelen of ver-
anderingen van staties der aandeelschuldigen, als ook 
aile in beslagnemingen, sequestraties, arresten en exe-
cuties tegen den boedel der maatschappij gemaakt of 
uitgenomen na de order van liquidatie van nul en 
geener waarde zijn, tenzij het Hof anders beveelt. 

10. Iedere vervreemding, transport, cessie, levering, 
verband of pand van eenige goederen en effecten, 
roerend of onroerend, personeel of reeel en iedere be
taling dewelke indien gedaan door een pri vaat persoon 
in geval van zijne in sol ventie eene on behoorlijke prefe-
rentie zouden zijn onder de Insolventie wet no. 2'1, van 
1880, zal wanneer gedaan door of tegen eene maat-
schappij zoo zij onder deze vvet wordt geliquideerd, 
beschouwd worden als eene onbehoorl\jke preferentie 
en aldus van nul en geener waarde zijn en voor de 
doeleinden van dit artikel zal de presentatie van de 
petitie voor het liquideeren van eene n1aatschappij be-
schouwd worden overeen te stemmen met de voor-
loopige order voor ged wongene seq uestratie van den 
boedel van een privaat persoon onder art. 5, wet no. 21, 
van 1880. 

11. Wanneer de liquidatie eener maatschappij ge
heel voltooid is~ zal Het hof eene order verleenen. de 
maatschappij ontbindende van af den datum van zulke 
order en daarop zal de maatschappij ontbonden zijn. 
Deze order zal worden gepubliceerd binnen 12 dagen 
n~ verleening der order in de Staatscourant en in eenig 
nieuwsblad, dat Het hof zal benoemen. 

Transacties enz. na 
order van liquidatie 
zijn nietig. 

Onbehoorlijke pre
ferentie. 

Ontbinding der 
maatschappij. 
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12. De rechters van het Hooggerechtshof kunnen, 
wanneer noodig, met goedkeuring van de Regeering, 
zulke regels en regulaties maken, als zij raadzaam en 
geriefelijk mogen achten met betrekking tot de procedure 
volgens welke eene 1naatschapp~j zal worden geliquideerd. 
Znlke regels en regulaties zullen kracht van wet hebben 
na publicatie in de Slaatscourant. 

13. Deze wet treedt in werking dadelijk na publi
catie in de Staatscourant. 1

) 

Gott vernementskantoor, 
Pretoria, 20 Jnli 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET N°. 9, 1891, 
ZIJNDE WIJZIGING VAN vVET NO. 2, 188Lt. 2

) 

WET OP DE GENERALE OPMETING. 

Herzien doo1· cle Cmmnisf!ie, benoemd bi;i Vollcsntwlsbesl1tit cwt. 441, 
dd. 19 J1mi·1891. 

Goedgeke1ml en vast,qesteld bij beshtit van den E. A. Eersten 
Volksraad, art. 1075, dd. 23 .Juli 1891. 

ARTIKEL 1. Er zal zonder verzuim onder toezicht 
der Regeering een aan vang worden gemaakt met de 
generale opmeting dezer Repu bliek. 

2. De Landmeter-Generaal zal, met goedkeuring dcr 
Regeering, de landmetees voor de generale opmeting 
aanstellen, hun de noodige instructien geven voor de 
behoorl~jke uitvoering van hun werk en zorg dragen, 
clat de door hen ingeleverde gtnerale plannen of kaar
ten en veldwerk geexamineerd worden. 

3. Ten einde de meting zoo bill~jk mogelijk te laten 
geschieden~ zal aan elk en geem ployeerde land meter een 

1
) Deze wet wercl voor de eerste maal gepublicecrd in do Staats

courant van 22 Jnli 1891. 
2

) Zie bladz. 1281 L.W., 1849-1885. 

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



159 [1891 

afzonderlijk deel des lands worden aangewezen, dat door 
hem gemeten zal worden en meetafdeeling zal worden 
genoemd, 

4. Zes weken v66r dat er rnet de opmeting van 
eenige meetafdeeling een aan vang zal worden gemaakt, 
zal daarvan in de Staatscourant worden kennis gegeven, 
bij welke kennisgeving de naam en de grenzen van cle 
meetatdeeling zoo nauwkeurig mogelijk zullen worden 
omschreven. 

De veldkornetten in zoodanige afdeeling zullen ver
plicht z\jn hunne burgers zonder verzuim met den 
inhoud dier kennisgeving bekend te maken~ 

Ingeval de eigenaren van bewoonde of on bewoonde 
plaatsen niet tegenwoJrdig zijn, zal de landmeter met 
het werk doorgaan, volgens aanwijzing van buren en 
andere personen n1et de wettig erkende bakens bekend, 
in overeenstemming met de omschrij ving en de kaarten 
der aangrenzende gronden. 

5. Inspecteuren van plaatsen zijn ten allen tijde 
verplicht, wanneer dit vereischt wordt de bakens en 
grenslijnen van de door hen geinspecteerde plaatsen 
aan te wijzen en zullen verantvvoordelijk gehouden 
worden voor kosten en schade. indien aan eene behoor
lijke oproeping niet wordi voldaan. 

6. Alle als wettig erkende bakens zullen onverzet
baar zijn. Eene kaart zal in allen gevalle moeten overeen
komen met deze bakens. Indien b\j eenige opmeting 
mocht blijken, dat de kaart gemelde bakens niet nau w
keurig teruggeeft, zal zoodanige kaart veranderd wor
den, teneinde die in overeenstemming te brengen met 
de bakens, en wel op kosten van den landrneter door 
wien de plaats gemeten en de foutieve kaart vervaardigd 
is, indien het blijkt dat hij voor de fout aansprakelijk is. 

7. Elke foutieve kaart bedoeld b\j art. 6, kan op 
de volgende wijze vernietigd worden. De eigenaar van 
zoodanige kaart zal moeten vertoonen eene declaratie 
van de eigenaren aller aangrenzende plaatsen, waarbij 
zij verklaren: 1o. dat z\j de bestaande bakens als wettig 
erkennen en 2o. dat zij toestemming geven tot het uit
geven eener nieuwe kaart. Bij overlegging van decla
ration van dien inhoud van de eigenaren aller aan
grenzende plaatsen aan de Regeering, gelast deze tot 
de uitgave van een nieuwe kaart. 

8. Bij elke opmeting en bij het vervaardigen van 
elke. kaart, zal de Kaapsche of bestaande maat gebruikt 
worden. 

9. De Landmeter-Generaal of personen door hem 
aangesteld of in hunnen dienst, zullen bij de uitvoering 
d:zer wet het recht hebben met wagens, paarden, trek
dieren, enz., op elke plaats of elk stuk gronds te komen. 

Kennisgeving van 
den aanvang der 
generale metingen 
en publieatie der 
meetafdee ling en. 

Plichten d. Veldcor. 
te dien opzichte. 

Landmeter behoeft 
komst v. afwezigen 
eigenaar niet af te 
wachten. 

Plichten van inspec
teurs van plaatsen. 

Wettig erkende ba
kens zijn onverzet
baar en kaart moet 
daarmee overeen
stemmen. 

Hoe foutieYe kaart 
vernietigd kan wor
den. 

Kaapsche maat te 
gebruiken. 

Rechten v. Landm.
Gen. of zijn onderge
schikten tij dens de 
meting. 
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Zij zullen tevens het recht hebben van bet materieel, 
op den grond gevonden, gebruik te maken tot bet op
richten van bakens of voor anderen doeleinden dezer 
wet. Door deze bepaling wordt natuurlijk niet bedoeld 
dat de genoemde personen eenigerlei rechten zullen 
hebben tot beschadjging van handenwerk, hoe ook ge
naamd, of tot bet berokkenen van eenigerlei nadeel. 

10. Ieder, die moed willig den Landmeter-G.eneraal 
of eenig persoon of personen in artikel 9 vermeld, in 
de uitoefening zijner plicht of hunner plichten be
lemmert, verhindert of ook belet den toegang tot eenig 
land noodig voor doeleinden in deze wet vermeld, zal 
gestraft worden rnet eene boete de som van £20 niet 
te bovengaande, of bij wanbetaling met eene gevange
nisstraf, met of zonder harden arbeid, den tijd van 
twee maanden niet te bovengaande. 

11. Ieder die moedwillig of een baken of een land
metersvlag of een pijlbaken beschadigt of vernielt, zal 
gestraft worden met eene boete van hoogstens £100 
sterling, of bij wanbetaling, met eene gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, van ten hoogste twaalf 
maanden. 

12. 1
) Zoodra de landmeter de kaart gereed heeft en 

de Landmeter-Generaal die heeft goedgekeurd, zal de 
eigenaar verplicht zijn onmiddelijk de helft der meet
som bij de Regeering te storten, of bij eenig ambte
naar door de Regeering daartoe aangewezen, welke ge
storte gelden op order der Regeering den landmeter 
worden uitbetaald; de tweede helft zal door den eige
naar rnoeten worden betaald, zoodra de kaart door den 
Staatspresident geteekend is en daarna op dezelfde w~jze 
als de eerste helft aan den landmeter worden uit
gekeer:_. 

13. Eigenaars van plaatsen, welke niet op tijd en 
overeenkomstig de bepalingen dezer wet de opmetings
kosten van hunne plaats of plaatsen voJdoen, zullen, 
buitenslands wonende, bij Gou vernementskennisgeving 
in de Staatscourant worden opgeroepen, en binnens-· 
lan9-s hun verblijf houdende, zullen zij eene aanschrij
ving ontvangen, in beide gevallen om binnen een door 
de Regeering gestelden termijn de kosten van opmeting 
te voldoen; wordt daaraan binnen dien bepaalden tijd 
geen gevolg gegeven, dan zal een lastbrief ter parate 
executie worden uitgegeven volgens wet no. 10, 1885, 
en Wet no. 6, 1886. 

14. Elke landmeter zal verplicht zijn in zijne meet
afdeeling, in overleg met den Landmeter-generaal, 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 21 Juni 1891, art. 1040. 
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zekero pijlbakens als vaste punten op te richten, welke 
later> voor oeno driehoeksmeting kunnen dienen, on hij is 
tevens gehouden deze als aansl uitingspunten te gebruiken. 

'13. Geen landmeter zal het worden toegestaanl om Strafbepa1ing tegen 
gronden of plaatsen op te meten, tenzU hij door de landmeters, die 

R · 1 d · · t 1 t 0 t d" gronden opmeten 
_egeef'~ng a s zoo amg IS o~ge a en. ver re /ng v~n zonder toelating 

drt artllcel zal worden gestraft met eene boet(~ £100 n1et door de Regeering. 
te bovengaande; en bij wanbetaling rnet gevangenisstraf 
van hoogstens 12 maanden met of zonder haeden arbeid. 

16. De Regeering zal in el ke wijk eene baken- Aanstelling van ba
commissie aanstellen en deze van instruction voorzien. kencommissie. 
ten einde de zaken, betreffende de bakens en grenzen; 
voor de generale opmeting te regelen. 

17. Alle eigenaren van ongemeten zoowel als van Strafbepalingophet 
gemeten plaatsen, zullen verplicht zijn, van af publica tie niet behoorlijk op-

l · d b k richten van bakens dezer wet, zone er verzu1m . e a ens hunner plaatsen door eigenaren. 
op te richton of te cloen opriehten minstens 3 voet hoog, 
onder verbeurte bij nalatigbeid van £1 sterling voor 
elke baken, die niet zoodanig zal zijn opgericht of in 
stand gerwuden; deze boete zal worden herhaald telkens 
wanneer na verloop van eene maand niet voldaan is aan 
de hierboven bedoelde oprichting of herstelling. 

18. l<igenaren van ongemeten plaatsen, \velker bakens 
hnn oubekend z~jn, znllen verplicht wezen zich zoo 
spoedig rnogel~ik tot de baken- of tot de specialo com
missie te wenden, om hnnne bakens opgericht te krijgen. 

Bij onbekendheid 
met de bakens moet 
eigen. zich wenden 
tot baken- of spec. 
commissie. 
Verplichting t. aan
wijzing der bakens. 

1f1. Elke eigenaar van gronden zal verplicht zijn 
aan eenig persoon, door de Regeering daartoe aange
wezen, zijne bakens of pennen aan te wijzen. 

20. In geval meeedere plaatsen aan elkander gelegen Wanneer bakeu
zijn, waarvan de bakens onbekend zijn, zal de baken- commissie opnieuw 

· · d' d b k moet inspecteeren. commrssw te opnieu w inspecteeren en e ·a ens 
daarvan bepalen, behalve daar. waar hier·in voorziening 
is gemaakt door wet no. 3, 1887, 1) in welk geval de oige-
naars zich te wenden hob ben tot de speciale commissie. 

Strafbcpaling tegen 
het vernieleu enz. v. 
bakens v.ongemeten 
plaats. 

2·1. Ieder·, die zich schuldig maakt aan het vornielon, 
afbreken of vervoeren van een baken van een ongemeten 
plaats, bedoeln in artt. 16 en 17, zal verbeuren eene 
boete van £/10, of bij niet-betaling gcstraft worden met 
ten hoogste eene maand gevangenisstraf. 

22. J ngeval het blij kt, dat er <1 uaesties of geschillen Kwesties ten aan
mochten bestaan ten aanzien van eene plaats, vvelke den zicn va::1 een plaats. 

landmeter . is opgedragen te rneten, zal hij niet tot de 
opmeting dier plaats overgaan, alvorens aile desbetref-
fende kwesties door partijen zijn opgelost of beeindigd. 

23. Ingeval van geschillen over bakens en lijnen, Arbitrage bij geschil 
tl_tssehen (le eigenaron van aan elkander gelegen plaatsen, over bakens en lij
dre niet door wederzijdsche schikking kunnen vereffend nen. 

1
) Zie bladz. 96 L. W. 1886-1887. Spec. commissie voor Waterberg. 

11 
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worden, . kunnen do betrokken partijen aan elko zijde 
een arbiter benevens een eindbeslisser benoemen, ten 
einde zoodanig geschil te doen beslechten, nadat eene 
alde van su hmissie in tegenwoorcligheid van twee ge
tuigen is geteekend. 

De vorm dier akte van submissie zal door den 
Staatsprocureur opgesteld, door de Hegeering goedge
keurd en op haar la5t gedrukt moeten zijn. 

24. Ingeval een der betrokkene partijen gezind is 
een arbiter te kiezen en te handelen overeenkomstig 
art. 23, zal de andere partij ook daartoe verplicht zijn; 
bij -vveigering van deze laatste zal de bakencom missie 
een arbiter aanw~izen in overeenstemming met hetgeen 
dienaangaande in Volksraadsbesluit art.184 1

), dd. 2t Mei 
van het jaar 1885 is bepaald, waaraan de gezegde andere 
partij zich heeft te onderwerpen. Indien echter de 
bakencommissie of een der leden daar·van in de zaak in 
quaestie is gemengd of betrokken, dan zal de Uitv. Raad 
in de plaats van de bakencommissie treden, wat aangaat 
het doen der benoemingen in de vorige alinea bedoeld. 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 37~3, dd. 21 J uni 1889, 
Volksraadsbesluit art. 481 2

), dd. 21 Juni 1880. 
2G. Indien de arbiters, volgens art. 23 benoemd in 

hunne uitspaaak omtrent het geschil, hun bij de alde 
van submissie ( onderwerping) opgedragen, overeenko
men, zal zooclanige uitspraak bindend en finaal zijn 
voor de betrokken partijcn, zoodat zij niet in hooger 
beroep kunnen komen. 

26. In geval arbiters, door partijen benoemd, niet 
overeenkomen in hunne uitspraak, zal de persoon bij 
de akte van submissie ( onderwerping) als eindbcslisser be
noemd finale uitspraak doen, waarvan geen appelzal zijn. 

27. Indien beide partijen den weg in artt. 23, 21 
en 25 aangewezen niet willen volgen, maar hunne zaak 
wenschon behanrleld te hebben voor eonig llof in dozen 
f~taat, kan hun dat worden tocgestaan, mits boide par
tijon bU gcschrifto Ycrklaron, dat zulks lnm vvil is en 
tovons opgeven yoor welk Hof :tij lnmno zaak \venscl1en 
behandeld te zien. 

28. Plaatsen, die nog niet geinspecteerd zijn, of 
wier bakens onbekend zijn, zullen niet g1·ootee mogen 
geinspedeerd worden dan ten l1oogste 3,7r)o rnorgen. 

28a. A lie private opmetingen zullen niet geoor
loofd zijn tijdens rlo generale opmoting te rckonon van 
af de pnblieatio (lezer wet. SlPchts in rlringende gevallen 
zullen de oigonaren van plaatsen of lmnne agenton, na 
daartoe verlof van de Hegeoring bokornon to hobben, 
het recht hebben de bcdoeldo plaatsen_~~?~~-~J~eten. 

1
) Zie bladz. 1325 L. W. 1849-1885. 

~) Zie bladz. 157 L. W. 1888-1889. 
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29. Alle vroegere \vetten en volksraadsbesluiten, Herroepingsclau
in str~jd rnet de bepaling dezer \vet, worden bij deze sule. 
herroepen. 

no. Deze wet zal van kracht zijn dadeUjk na publi- Inwerkingtreding. 
catie in de Staatscourant. 1) 

TARIEF VOOR DE GENERALE OPMETING. 

Voor het opmeten van een afzonderlijk ge
legen stuk grond onder 10 morgen . . . 

Voor het verdeelen van eenig stuk grond in 
a parte deelen van minder· dan 10 morgen 
ieder: 

Voor twee perceelen te zamen 
>> drie >> >) 

)) vier )) )) 
» vijf » » 
>> ieder volgend perceel niet vierkant zijnde 
)) >> )) >> vierkant )) 

Boven 5 perceelen tot 50 
)) 50 )) )) 100 
)) 100 )) )) 200 
)) 200 )) 

Voor eenig stnk ]and 
)) )) 'j) )) 

Voor elk stuk land 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

van 10 tot 25 morgen 
>> 2G >> 75 >> 

van 100 morgen . 
)) 125 )) 
)) 150 
)) 175 
)) 200 
)) 22G 
)) 250 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

275 
:mo 
::325 
Bf>O 
375 
100 
425 
450 
475 
GOO 
525 
550 
575 
600 
625 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

---------

£ s. d. 

3 0 0 

3 15 0 
4 10 0 
5 5 0 
6 0 0 
0 10 0 

0 g 0 
0 7 6 
0 6 0 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 4 0 
5 8 0 
5 12 0 
5 16 0 
6 0 () 
6 4 () 
6 7 0 
fj to o 
() -13 0 
6 16 0 
6 19 0 
7 2 0 
7 5 0 
7 8 0 
7 11 0 
7 14 0 
7 17 0 
8 1 0 
8 4 0 
8 8 0 
8 12 0 
8 15 0 

1
) Voor de eerste maal gepnb1iceerd in de Staat8conrant van 12 

Augustus 18!)1, 

Tarief. 
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Voor elk stuk land van GGO morgen . 8 19 0 
)) )) )) )) )) 675 )) Q 2 0 
)) )) )) )) )) 700 )) 9 5 0 
)) )) )) )) )) 725 J) 9 9 0 
)) )) )) )) )) 750 )) 9 12 0 
)) )) )) )) )) 77G )) 9 15 0 
)) )) )) )) )) 800 )) g 18 0 
)) )) )) )) )) 825 )) 10 1 0 
)) )) )) )) )) 850 )) 10 4 0 
)) )) )) )) )) 875 )) 10 7 0 
)) )) )) )) )) 900 )) 10 10 0 
)) )) )) )) )) 925 )) 10 13 0 
)) )) )) )) )) 950 )) 10 16 0 
)) )) )) )) J) 975 j) 10 19 0 
)) )) )) )) )) 1000 )) 11 2 0 
)) )) )) )) )) 1050 )) 11 7 0 
)) )) )) )) )) 1100 )) 11 12 0 
)) )) )) )) )) 1150 )) 11 18 0 
)) )) )) )) )) 1200 )) 12 3 0 
)) )) )) )) )) 1250 )) 12 8 0 
)) )) )) )) )) 1300 )) /12 13 0 
)) )) )) )) )) 1350 )) 12 18 0 
)) )) )) )) )) 1400 )) 13 2 0 
)) )) )) )) )) '1450 )) 13 7 0 
)) )) )) )) )) -1500 )) 13 1t 0 
)) )) )) )) )) '1GGO )) -13 16 0 
)) )) )) )) )) 1600 )) 14 0 0 
)) )) )) )) )) 1650 )) 14 5 0 
)) )) )) )) )) 1700 )) 14 9 0 
)) )) )) )) )) 1750 )) 14 13 0 
)) )) )) )) )) 1800 )) 14 17 0 
)) )) )) )) )) 1850 )) '15 2 0 
)) )) )) )) )) 1900 )) 15 6 0 
)) )) )) )) )) 1950 )) 15 10 0 
)) )) )) )) )) 2000 )) 15 13 0 
)) )) )) )) )) 2050 )) 15 17 0 
)) )) )) )) )) 2'100 )) 16 1 0 
)) )) )) )) )) 2150 )) 10 5 0 
)) )) )) )) )) 2200 )) 16 g 0 
)) )) )) )) )) 2250 )) 10 13 0 
)) )) )) )) )) 2300 )~ 16 16 0 
)) )) )) )) )) 2350 )) 17 0 0 
)) )) )) )) )) 21:00 )) 17 3 0 
)) )) )) )) )) 2450 )) 17 7 0 
)) )) )) )) )) 2500 )) 17 11 0 
)) )) )) )) )) 2G50 )) 17 14 0 
)) )) )) )) )) 2600 )) 17 17 0 
)) )) )) )) )) 2650 )) '18 1 0 
)) )) )) )) )) 2700 )) 18 4 0 
)) )) )) )) )) 2750 )) 18 8 0 
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Voor elk stuk land van 2800 morgen . 18 11 0 
)) )) )) )) )) 2~50 )) . 18 14 0 
)) )) )) )) )) 2900 )) 18 18 0 
)) )) )) )) )) 2950 )) 19 1 0 
)) )) )) )) )) 3000 )) /19 4 0 
)) )) )) )) )) 3100 )) /19 10 0 
)) )) )) )) )) 3200 )) 19 17 0 
)) )) )) )) )) 3300 )) 20 3 0 
)) )) )) )) )) 3400 )) 20 9 0 
)) )) )) )) )) 3500 )) 20 15 0 
)) )) )) )) )) 3600 )) 21 1 0 
)) )) )) )) )) 3700 )) 21 6 0 
)) )) )) )) )) 3800 )) 21 12 0 
)) )) )) )) )) 3900 )) 2118 0 
)) )) )) )) )) 4000 )) 22 3 0 
)) )) )) )) )) 4100 )) 22 9 0 
)) )) )) )) )) 4200 )) 22 14 0 
)) )) )) )) )) 4300 )) 23 0 0 
)) )) )) )) )) 4400 )) 23 5 0 
)) )) )) )) )) 4500 )) 23 10 0 
)) )) )) )) )) 4600 )) 20 15 0 
)) )) )) )) )) 4700 )) 24 1 0 
)) )) )) )) )) 4800 )) 24 6 0 
)) )) )) )) )) 4£00 )) 24 11 0 
)) )) )) )) )) 5000 )) 24 16 0 
)) )) )) )) )) 5100 ); 25 1 0 
)) )) )) )) )) 5200 )) 25 6 0 
)) )) )) )) )) 5300 )) 25 10 0 
)) )) )) )) )) 5400 )) 25 J5 0 
)) )) )) )) )) 5500 )) 26 0 0 
)) )) )) )) )) 5600 )) 26 5 0 
)) )) )) )) )) 5700 )) 26 9 0 
)) )) )) )) )) 5800 )) 26 14 0 
)) )) )) )) )) 5900 )) 26 18 0 
)) )) )) )) » 6000 )) 27 3 0 
)) )) )) )) )) 6100 )) 27 8 0 
)) )) )) )) )) 6200 )) 27 12 0 
)) )) )) )) )) 6300 )) 27 16 0 
)) )) )) )) )) 6400 )) 28 1 0 
)) )) )) )) )) 6500 )) 28 5 0 
)) )) )) )) )) 6600 )) 28 10 0 
)) )) )) )) )) 6700 )) 28 14 0 
)) )) )) )) )) 6~00 )) 28 18 0 
)) )) )) )) )) 6900 )) 29 2 0 
)) )) )) )) )) 7000 )) ~9 7 0 
)) )) )) )) )) 7100 )) 29 11 0 
)) )) )) )) )) 7200 )) 29 15 0 
)) )) )) )) )) 7300 )) 29 19 0 
)) )) )) )) )) 7400 )) 30 3 0 
)) )) )) )) )) 7500 )) 30 7 0 
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Voor elk stuk land 
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1t5H 

van 7600 rnorgen . 
)) 7700 )) 
)) 7800 )) 
)) 7900 )) 
)) 8000 )) 
)) 8100 )) 
)) 8200 )) 
)) 8300 )) 
)) 84:00 )) 
)) 8500 )) 
)) 8600 )) 
)) 8700 )) 
)) 8800 )) 
)) 8900 )) 
)) 9000 )) 
)) 9100 )) 
)) 9200 )) 
)) 9300 )) 
)) 9400 )) 
)) 9500 )) 
)) 9600 )) 
)) 9700 )) 
)) 9800 )) 
» 9900 )) 
J> 10000 )) 

£ s. d. 
30 11 0 
30 15 0 
30 19 0 
31 2 0. 
31 7 0 
31 11 0 
31 15 0 
31 19 0 
32 2 0 
32 6 0 
32 10 0 
32 14 0 
32 18 0 
33 1 0 
33 5 0 
33 0 0 
33 12 0 
'13 16 0 
34 0 0 
34 3 0 
34 7 0 
34 10 0 
34 14 0 
34 17 0 
35 1 0 

Voor een getal morgen tusschen de 75 en 10,000, 
waarvoor het genoemde tarief geen prijs bepaalt, zal 
de prijs van het aan zoodanig getal in het tarief het 
naast voorkomende betaald worden. 

Voor een getal morgen hoven de 10,000, zal de 
prijs berekend worden door den vierkantswortel van 
het getal morgens te vermenigvuldigen met 0.3505. 
Het product zal dan het aantal ponden sterling, shil
lings, enz., zijn. 

A. VOOR FIGUREN VAN MEER DAN 4 ZIJDEN. 

Ingeval de figuur rncer dan 4 zijden heeft, zal voor 
elke zijde 1

/ 10 van bovenstaande som werden toege
voegd. Wanneer figuren aan elkander gelegen zijn, moet 
elke zijde, die zij gemeen hebben, voor de helft aan 
elk der figuren worden in rekening gebracht. 

B. 1
) VOOR KROMLIJNIGE SCJIEIDING. 

Voor een afstand van 10 roeden = 400 treden £1. 

1
) Gewijzigd door E.V.R:B. dd. 14 Juni 1892, art. 439. 
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C. VOOR KAA RTE~ EN ALGE~J.EENE PLAN~EN. 

Voor iedere kaart van eon perceel minder dan 
10 morgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £0 6 0 

Voor ieclere kaart van een perceel van 10 
tot 75 1norgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 0 

Voor iedere kaart van een perceel 75 morgen 
te bovengaande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 0 

Voor een algemeen plan van perceelen minder dan 
10 morgen elk: 

Voor ieder perceel van 1 tot 10 morgen £0 4 0 
)) )) )) )) 1.0 tot 50 )) 0 3 0 
)) )) )) )) 50 .tot1.00 )) 0 2 0 
)) )) boven 1.00 )) 0 1. 0 

Voor ieder algemeen plan van perceelen 10 morgen 
en daarboven: 

Voor ieder ftguur van 10 morgen en daarboven £0 5 0 
» » » 75 » » 0 7 0 

D. OPRlCIITEN VAN DAKENS. 

Voor het oprichten van bakens op een perceel 
minder dan 1.0 morgen, per baken . . . £0 2 6 

Dito van 1.0 morgen en daarboven . . . . . . . . . 0 1.5 0 

W aar vele perceelen tezamen gemeten zijn en aan 
elkander gelegen, moeien de onkosten voor 't oprichten 
der bakens evenredig worden verdeeld. 

INS'rRUCTIE VOOR LANDMETER-G ENERAAL. 

ARTIKEL 1.. Er bestaat een Landmeter-Generaal, een Landm.-Gencraal. 
assistent Landmeter-Generaal en zoovele landmeters als 
zullen worden toegelaten door de Regeering op voor-
dracht van den Landmcter-Gcneraal. 

2. De Landmeter-Generaal is verantwoordelijk aan Zijn verantwoorde-
de Hegeering en ontvangt van haar zijne orders. lijkheid. 

3. De LundmetAr-Generaal is belast met de regeling Zijn werkkring. 
van alles, wat tot landmeting en hot in kaart brengen 
van gronden behoort en de landrneters zijn gehouden, 
om de instructien van den Landmeter-Generaal op te 
volgen. 

4·. De Landmeter-Generaal is opgedragen om alle Dito. 
inspectie-rapporten en generale plannen bij den Uit-
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vocrenden Haad ingc,;onden, na te zien en zijne aan
merkingen daarop aan den Uitvoerenden Raad ter kennis 
te brengen. 

5. Bii elke opmeting en b~i het vervaardigen van 
elke kaart zal de Kaapsche of bestaande maat gebruikt 
worden, die als standaardmaat ten alle tijde ten kantore 
van den Landmeter-Generaal zal gedeponeerd zijn en 
bewaard worden. 

6. De Landmeter-Generaal doet jaarlijks in de maand 
Februari verslag aan den Uitvoerenden Haad aangaande 
de landmeting en wat daartoe behoort. 

7. Zoowel de Landnieter-Generaal als de landmeters 
moeten iecler eene door de Regeering goedgekeurde 
securiteit van £500 sterling stellen en volgens wet der 
Zuid-Afrikaansche Republiek ingezworen worden. 

8. De tijd voor de opmeting van eenige plaats zal 
volgens art. 7 der bakenwet den eigenaren der aan
grenzende plaatsen bekend gemaakt worden. Indien niet 
alle eigenaren zijn te vinden moet de landmeter ten 
minste t4 dagen v66r den tijd der opmeting, behoorlijk 
kennis geven, zoowel door publicatie in de Staatscourant 
als door aanplakking op de deur van het landdrostkan
toor van het district waar de plaa.ts gelegen is. 

9. Wanneer eenige plaats, erf of stuk grand door 
een landmeter is opgemeten, zullen de kaarten daarvan 
in triplo ten Landmeter-Generaalskantore worden inge
zonden. De Landmeter-Generaal onderzoekt dan deze 
kaarten en indien zij correct worden bevonden, zullen 
zij door hem geteekend worden; hij laat daarna eene 
kennisgeving in de Staalscourant plaatsen, dat deze 
kaarten door hem zijn goedgekeurd en indien binnen 
3 maanden na publicatie geen protest tegen gezegde 
kaarten is ingekomen zullen zij door den Staatspresident 
geteekend worden. De kaarten door den Staatspresident 
geteekend zullen als een wettig en onwederlegbaar 
document beschouwd worden. 

10. In geval van protest tegen eene kaart, zal zulk 
een protest geldig zijn, wanneer het binnen 3 maanden 
na datum van publicatie door het uitnemen van een 
dagvaarding wordt gevolgd. lndien zulks niet gedaan 
wordt, vervalt het protest en bij inzending van een 
certificaat van den landdrost van het district, waarin 
de plaats gelegen is of van den griffier van het Hoog 
Gerechtshof, dat geen dagvaarding is uitgenomen, wordt 
de kaart door den Staatspresident geteekend en daarna 
uitge:reikt. . 

11. De Landmete:r-Generaal zal zorg dragen, dat de 
kaarten in overeenstemming z'jn met de uitspraken van 
de rechterlijke macht, die uiteindelijk beslissend zijn. 
Het zal de plicht zijn van den Landmeter-Generaal om 
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allo verdeelingen van plaatsen op de origineele kaarten 
af te trekken, zoowel die van don eigenaar, als die in 
't bezit van hot Gouvernement, waarvoor aan zegelrecht 
hetaald zal worden volgens onderstaand tarief. De kaarten 
dezer onderverdeelingen worden alleen door den Land
meter-Generaal na goedkeuring geteekend en worden 
niet gepubliceerd. 

12. Alle opmetingen van gronden moeten in de 
Kaapsche maat geschieden en de kaarten in rnorgen, 
vierkante roeden enz. berekend worden. Alle kaarten 
die niet worden opgemeten door landmeters, welke 
rloor de Regeering op voordracht van den Landmeter
Generaal zijn toegelaten. zal deze niet goedkeuren . 

. 13. De Landmeter-Generaal wordt gelast om regu
latien te maken, orntrent de scheidingslijnen tusschen 
districten~ wijken en plaatsen, welke de van tijd tot tijd 
inkomende landmeterskaarten moeten aanwijzen. 

Op de kaart rnoet worden aangeteekend hoe verde 
opgemeten plaats van het naaste dorp of van eQn be
kendr. plaats gelegen is. 

Indien de opmeting alleen een stuk van een plaats 
of verscheiden stukken van twee of meer plaatsen be vat, 
welk stuk of welke stukken tot eene plaats onder een 
nieu wen naam wordt geforrneerd zullen de namen de 
aangrenzende plaatsen aanwijzen, opdat door de land
meterskaarten toelichtingen kunnen worden verkregen; 
met dien verstande echter, dat de verschillende stuk
ken van twee of meer plaatsen te zamen niet grooter 
rnogen zijn dan eene volle plaats of 3750 morgen, tenzij 
de bedoelde stukken grond van een vroeger op een 
burgerrecht grooter uitgegeven plaats is, hetwelk als
dan valt onder Volksraadsbesluit art. 739, dd. 6 .T uli 
1882 of onder speciale goedkeuring der Regeering. 

TARIEF VOOR ZEGELREOHTEN. 

Bepalingen omtrent 
onderverdeelingen. 

Geen goedkeuring 
van lmarten v. niet 
toegelaten landmet. 

Regulaties door 
Land.-Generaal op 
te trekken omtrent 
scheidingslijnen 
enz. 

Wat geschiedt als 
een of meer stukken 
van plaatsen tot een 
plaats onder een 
nieuwen naam wor
den geformeerd. 

Aan zegelrechten zal betaald worden: Verschuldigde ze· 
Voor het onderzoek van een kaart tot goedkeuring gelrechten. 

van de berekening der grootte, hoeken, zijden, enz. 

£ s. d. 
Voor iedere kaart, bevattende 3 hoeken . 0 15 0 

» » » » 4 » 1 0 0 
» » » » 5 » . . 1 5 0 
)) >) )) )) meer dan 5 hoe-

ken, voor elken hoek daarboven 0 2 6 
)) ieder certificaat op een kaart geteekend 0 2 6 
)) ieder ander certificaat . . . . . . . . 0 1 6 
)) een kopie van een kaart van een plaats 1 1 0 
)) )) )) )) )) )) )) )) erf 0 6 0 
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Voor het nazien van eenige landmeterskaart 
op aanvrage in eenige zaak. . . . . . 0 2 G 

)) eenige kaart, yvaarop twec of mecr plaat
sen of gedeelten daarvan of ook twec 
of meer stukken grond voorkomen, welke 
door scheidingslijnen zijn aangeduid en 
met verscheidene gegevens zijn voorzien, 
zal voor het onderzoek een bedrag van 
zegels betaald worden gelij k aan de sorn 
verschuldigd, wanneer die geheele of 
gedeeltelijke plaatsen of stukken grond 
op afzonderlijke kaarten waren voor
gesteld. 

Iwlien een kaart meer dan 8000 morgen bevat 
en niet in plaatsen is verdeeld, zullen 
de kosten van onderzoek voor iedere 
1000 morgen verhoogd worden met .. 

Voor nauwkeurig onderzoek van inspectie
rapporten voor iedere plaats of stuk 
grond ............... . 

)) zegel op landmeterskaart van eene plaats 
of van eenig gedeel te daarvan . . . . 

)) zegel op landmeterskaart van een erf 
of gedeei te daarvan . . . 

)) publicatie van een kaart . . 
)) aftrekking )) )) )) 
)) publicatie )) )) protest 
)) een zegel op een protest 

0 2 

0 1 

1 0 

0 110 
1 0 
0 15 
2 0 
0 G 

INSTRUCTIE VOOR LANDMETERS IN DE ZUID
AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 1

) 

6 

6 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

ARTIKEL 1. Niemand zal gerechtigd zijn in de Zuid
Afrikaansche Repub.liek als landmeter te ageeren of 
landmeterswerk te doen, tenzij hij door de Hegeering 
als zoodanig is toegelaten en goedgekeurde securiteit 
voor £500 heeft gesteld. 

2. Geen kaart zal ten Landmeter-Generaalskantore 
worden goedgekeurd indien die niet is geteekend door 
een behoorlij k toegelaten landrneter, die zijne licentie 
voor het jaar waarin deze plaats is gemeten lweft uit
genomen. 

De landmeter zal zoodra een licentie door hem is 
uitgenomen den Landmeter-Generaal daarvan kennis 
geven en kopie van kwitantie insluiten. 

Is de licentie nog niet uitgenomen dan zullen de 
kaarten aan den landmeter worden teruggezonden. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 441, dd. 14 Juni 1892, en E.V.R.B. dd. 29 Aug. 

1892, art. 1314. 

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



171 [1891 

B. Goon kaart zal worden goeclgokeurd indien de 
plaats of hot stnk gronrl daardoor vortegenwoordigd 
niet worlcolijk is opgmneten.volgons do opgerichte bakens 
daarvan, door den landmeter, die de kaarton heoft 
ondorteokond. 

4. Ieder landrneter door private porsonon geern
ploijeerd is verplicht minstens 8 dagon voor den aanvang 
der meting aan aangrenzendo oigenaren schriftel~jk 
kennis te geven en zijn die niet te vinden dan -14 dagen 
voor don tijd der opmeting behoorlijk kennis geYen, 
zoowel door publicatie in do Staatsrourant als door 
aanplakking op de deur van het Landdrostkantoor van 
bet district waar de plaats is gelegen. Goen kaart zal 
worden goedgekeurd indion daarop niet is gecortiflcem'd 
dat hieraan is voldaan. 

W ordt hij door het Gouvernement geemploijeerd 
dan moet hij mot den Landrneter-Generaal den datum 
bepalen en deze laatsto goeft daarvan dan in de Staats
courant kennis. 

5. De landmeter zal, indien hij plaatsen meet, van 
den veldcornet der wijk een certificaat verkr~jgen dat 
er geene kwesties omtrent bakens bestaan. De veld
cornet is verplicht zulk eon certificaat te verleenen. 

6. De landmeter zal bij oprneting van eenige plaats 
of stuk grond verplicht zijn zich to voorzien van eene 
kopie van het inspectie-rapport; hij zal gehouden zijn 
de hem aangewezene bakens met die door het inspec
tie-rapport aangegeven te vergelijken, en eenig door 
hem gevonden verschil aan den Landmeter-Generaal 
te rapporteeren. 

Bij de kaarten door hem te worden ingezonden zal 
de kopio van hot door hem gebruikt3 inspectie-rapport 
worden gevoegd. 

7. De landmeter zal bij de opmeting verplicht zijn 
inzage to nemen van do eigendomsbewijzen der gronden. 
Geen plaats of stuk grond zal worden opgerneten tenzij 
voor den eigenaar of de oigenaren daarvan. 

8. Rozitten meerdere eigenaren een plaats of ge
deelte daarvan te zamen onverdeeld, dan zal de land
meter die plaats of dat godeolto in zijn gerl8el rnoten. 

W enschen de eigenaren (lien grond to verdeelen 
dan zullen de kaarten van eon behoorl~jken deelbrief 
door alle belanghebbers in tegenwoordigheid van getui
gen geteekend, moeten vergezeld gaan. 

In het geval van eon gemeten plaats, aan verschil
lende eigenaren behoorende, wordt verdeeld ·volgens 
bestaande bakens, zal de kaart van een certificaat, door 
alle belanghebbers geteekend, moeten vergezeld gaan, 
waarin zij verklaren tevreden te zijn met de aan den 
landmoter aangewezene of door hem opgerichte bakens. 

Landmeter hi.oet 
zelf opmeten. 

Kennisgeving van 
opmeting aan aan
grenzende eige
naren. 

Publica tie in Staats
cow·ant. 

Certificaat v. veldc. 
dater geen kwesties 
over bakens zijn. 

Landmeter moet ge
bruik maken van 
inspectierapport. 

Landmeter moet 
eigendomsbewijzen 
nazi en. 

Opmeting v. plaats 
behoorende aan 
meerdere personen. 

Deelbrief. 
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9. De landmeters zullen bij het opmeten van plaat
sen of stukken grond gehouden zijn de bakens over to 
nemen van person en daarme1 le bekend, zooveel mogo
lijk van de oud-inspecteurs. 

De gevallen waarin de landmeter stukken growl 
van een ._ bepaalde grootte moot afsnijden, en bakens 
derhalve zelf rnoet plaatsen, zijn van den voorgaanden 
regel uitgesloten. 

In het. geval de plaatsen grooter zijn dan 3750 
morgen is het een bepaald vereischte, dat de bakens 
door een of meer der oud-inspecteurs worden aange
wezen, of door andere onpartijdige personen die onder 
eede kunnen verklaren dat de aangewezen bakens de 
werkelijke inspectie-bakens zijn. 

Een beeedigde verklaring, dat de bakens aan den 
landmeter aangewezen,. de werkelijke inspectie-bakens 
zijn van de plaats, . zal de kaart moeten vergezellen ; 
zonder deze verklaring zal geen kaart worden goedge
keurd. 

De inspecteurs zijn ten allen tijde verplicht de 
bakens eener plaats aan te wijzen. 

10. Geen andere maat zal tot opmetingen in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek worden gebruikt dan de 
Kaapsche maat. 

V oor er met eene opmeting door een landmeter 
een aanvang wordt gemaakt, zal hij zijn ketting moe
ten vergelijken met den standaard op aanvraag ten 
Landmeter-Generaalskantore verkrijgbaar. 

11. Iedere basis moet minstens 2 malen worden 
gemeten, en wanneer er een verschil van over '1 in 7500 
wordt gevonden, zal hij verplicht zijn die weder over 
te meten. De basis zal voor metingen van enkele plaat
sen niet korter mogen genomen worden dan 150 roeden 
en voor die van meerdere aan elkander grenzende 
plaatsen niet minder dan 250 roeden. Daarbij is h~t 
bij grootere blokken een vereischte, dat een proef basis 
van niet kleiner dan 200 roeden wordt gemeten. 

12. De tophoeken van alle driekoeken in eene 
meting gebruikt tot het berekenen van de punten, 
zullen niet kleiner mogen zijn dan 30° en niet grooter 
dan 150°. 

Voor den tophoek van een driehoek tot proef be
stemd mogen zij wei kleiner zijn, maar de coijrdinaten 
uit deze driehoeken verkregen mogen niet in de be
rekeningen worden gebruikt. 

13. De landmeters zijn verplicht de bakens van 
plaatsen of stukken grond door hen gemeten, die niet 
reeds zijn opgemaakt, 3 voet hoog op te bouwen van 
]dip of steen, of toe te zien, dat dit wordt gedaan. 

Geene kaart zal worden goedgekeurd. tenzij daarop 

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



173 [1891 

is gecertificeerd, dat alle bakens behoorlijk volgens wet Certificaat dat ba
zijn opgericht. kens zijn opgericht. 

14. Wanneer een of meer der grenslijnen van eene 
te meten plaats sluit aan vroeger gemeten plaats of 
plaatsen, zal de landmeter zich moeten voorzien van 
de kaarten dier plaats of plaatsen of geeertiflceerde 
kopien daarvan, ten einde zijn meting daarmede te 
vergelijken en vindt hij een onderscheid 1. in 1000 te 
bovengaande, of in het geval van kroml~jnige grens-
scheiding een verschil van over 10 roeden in de positie 
der lijnen, dan zal hij zulk onderscheid ter kennisse van 

Voorschriften voor 
't geval dat een of 
meer grenslijnen 
sluiten aan ·die van 
een reeds gemeten 
plaats. 

den Landmeter-Generaal moeten brengen. 
15. Alle kaarten van origineele metingen van plaatsen Vereischtcn voor 't 

of gedeelten daarvan zullen geteekend moeten worden tegebruiken teeken
op goed teekenpapier dat ongeveer 20 X 14 duim groot papier. 

zal moeten zijn. 
Die van erven in dorpen gelegen zullen gdeekend 

moeten worden in triplicaat op goed papier van foolscap 
formaat. 

16. Alle kaarten van origineele rnetingen van plaat- Kaarten in triplo v. 
sen of gedeelten daarvan, of van erven of stnkken grond origineelemetingen 
zullen in triplicaat worden geteekend. 

Kaarten van gedeelten van reeds gemeten plaatsen, Anders in duplo. 
stukken grond of van erven, zullen in duplicaat moeten 
geteekend zijn. 

17. De schaal, waarop kaarten zullen worden ge- Schaal volgens wel
teekend, zal zijn de volgende, behalve in die govallcn ke de kaarten ge
waar met toestemming van den Landmeler-Generaal maakt moeten wor
door den landmeter om goede redenen een andere schaal den. 
word t aangenomen : 

Dorpserven 100 voeten op 1 Engelsche duim. 
Dorpsplannen 200 )) )) 1 )) )) 
Stukken grond kleiner dan 10 morgen 200 voet 

op 1 Engelsche duim. 
Stukken grond 10 tot 500 morgen 100 Kaapsehe 

roeden op 1 Engelsche duim. 
500 tot 5000 morgen 200 roeden op 1 Engelsche duin1. 
Stukken grond grooter dan GOOO n1orgen 4·00 roeden 

op 1 Engelsche duim. 
·18. Op de kaarten znllen de volgenue gegevens Welke gegevens op 

moeten voorkomen: een kaart moeten 
voorkomen. 

a. De lengte der lijnen van baken tot baken; 
b. De grootte van alle binnenhoeken; 
c. De lengte van de denkbeeldige lijn, die 2 bakens 

verbindt, wanneer de grens tusschen 2 bakens 
geen rechte lijn is~ evenzoo de hoeken door 
deze denkbeeldige 1\jn gevormd met de andere 
grenslijnen. . 

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



Waar die gegevens 
staan moeten. 

Voorschriften voor 
de teekeniug. 

Aan te brengen 
kleuren. 

Voorschriften voor 
het aangeven der 
topographie. 

'18911 174 

d. De grootte van de gronden tusscnen de grenzen 
gelegen. 

In bet geval de gronsl,jn, tusschen 2 of meer 
bakens, een kromme lijn is, de grootte in
gesloten tusschen de rechte 1ij nen, die de 
bakens verbinden en evenzoo de grootte hinnen 
de grenzen. 

e. De coordinaten varJ. aile bakens door opmeting 
verkregen. 

19. Deze gegevens zullen niet in de figuur zelve 
mogen worden geschreven, maar mooten af'wnderlijk op 
de kaart worden opgegeven. 

20. De hooken op rle kaarton moeten worden opge
geven tot cle naaste 10". 

De lengte der lljnen moet in Kaapsche roeden of 
voeten tot de naasto 2 decimalen worden opgegeven, al 
naar de schaal waarop de kaarten zijn geteekend. 

Voor stukken grond kleiner dan 10 morgen in 
Kaapsche voeten, dam·boven in Kaapsche roeden. 

De grootte zal. worden opgegeven in morgen, vier
kante roeden en vierkante voeten, voor stukken growl 
kleiner dan 10 morgen; voor grootere stukken grond, 
slechts in morgen en vierkante roeden. 

21. Eenige figutn·, een gerneten stuk grond of plaats 
voorstellende, zal met eene gelijkmatige lichte kleur 
worden overdekt. 

De topographic (de wegen, sprniten, hnizen, enz.) 
rnoet op de kaart in klenren verschillend van die der 
figuur vv·ordon aangegeven. 

22. De topographic van den grond moot rnot notheicl 
en nauwkeurigheid op de kaarten worden gcteckend. 
])e .i niste ligging der rnoest uitstokcnctc hergcn of hcrg
reeksen, der huizen, fontcinen, in hct oog springcnde, 
natuudijkc voonverpen, do vournaamsto liggingen van 
riviercn, spruiten, wegen, telegraailijnen, onz., enz., 
moeten door workolijko wa~rneming in het veld worden 
bepaald. 

Vormt eene rivier, kloof, krans, wagenweg ofvoet
pad, enz., de grensscheiding der plaats, dan moot die in 
zijn gehoel nauwkeurig worden opgemeten en op duide
Jijke wijze op de kaart wor<len geteekend. 

De topographic, in de nahi.i ll8i<l der bakens vooral, 
rnoet zoo nauwkeurig rnogeUjk worden \vcergegeven. 
Aile hijzondere kenrnerkcn, waarduor de plaats en de 
positie van een baken kan WOL'<lcn herkend, zullcn op 
de kaart moetcn worden opgegeven. 

Geene doorprikkingen voor topographic, rivieren, 
spruiten, wegen, enz., be halve die van bakens of stat irs, 
zullen op eenige kaart of plan .worden toegelaten. 
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23. Het ware noord, de richting der l~jnen van de 
aangronzende plaatsen wanneer bekend, de namen der 
aangronzende plaatsen, zoowol als de namen van rivieren, 
spruiten, bergen, koppen, enz., binnen de plaats of in 
de onmiddelijke nabjj heid daarvan; de namen van de 
wijk en het district waarin de plaats is gelegen, door 
wien de bakens zijn aangewezen, het geregistreerde 
nummer der plaats, do narnen der geregistreerde eige
naars, datum van opmeting, nweten op de kaart vom·
komen, en indien de kaart een gedeelte van een gemeten 
plaats voorstelt moet den voorgeschreven vorrn door 
den landmeter worden ingevnld. 

24. Indien een rivier, weg, muur, enz., de grens 
van een plaats of stuk grond uitmaakt, zal uitdrukkelijk 
up de kaart worden opgegeven of de buiten- of binnen
zjjde of het midden daarvan, als grens van de plaats 
of stnk grond is aangenomen. 

25. Geen deel van de gerneten plaats zal zich buiten 
de limieten der oude kaart 1nogen uitstrekken. 

De gegevens (data) op de nieuwe kaart zullen geheel 
in overeenstemming worden gebracht rnet de gegevens 
(data) der oude kaart (de eigen cijfers kunnen in rooden 
inkt , op de kaart worden gebracht). In die gevallen 
waarin bet verschil tusschen de oude en de nieuwo 
meting 1 in 1000 te hoven gaat, of hij een kroml~jnige 
grensscheiding het verschil tusschen de positie der lijnen 
meer bedraagt dan 10 roeden, zal zulk verschil aan den 
Landmeter-Generaa] worden gerapporteerd. 

26. De plotting van iedere kaart zal met zorg worden 
nitgevoerd on rnoeten overeenkornen met de waarden 
opgogeven voor do z\jden en hooken. 

AUo · gronzen znllen sleeltts door eono afgebroken 
dunne ljj n \Vorclen aangewozon. 

De denkbeeldige lijnon aangohaal(l in art. 18~ letter 
c, zuUen door gestippel.de 1 ij nen worden aangetoond. 

27. Jndien oenigo kaart bostaat nit stnkken van 
meer dan oen plaats, zu !len de versclrillendo deelen 
dnidelijk nweten worden aangegcwen. 

Eveneens grootte en allc andere gegevens van icder 
stuk. 

])o Vf~l'sel1illende stnkken smnen zullen niet grooter 
rnogen zjjn dan een volle plaats van 3, 750 Jnorgen, 
l1ehalve waar llc·t stnkkon zjjn van plaatsen die zelve 
geooter zijn dan B,7G·) nwrgen. 

28. ln l1ot geval con kaart van con owlerverdeeling 
van oen plaats of stuk growl wordt gemaakt en dit 
geeno grens gerneen heeft met het geheele stuk growl, 
zal door den Jandrneter op zulk een kaart, behalve 1le 
reeds voorgegeven gegevens (zw art. '18), ook worden 
opgegoven de gegevens van een vierhoek, gevormd door 

Het noorden, de na
men van aangren
zende plaatsen enz. 
moeten aangegeven 
worden. 

Voorschriften voor 
't geval de grens ge
vormd wordt door 
een rivier, weg enz 

Meeting van deelen 
van reeds gemeten 
plaats. 

Plotting. 

Opmeting v. deelen 
van verschillendc 
plaatsen gezamenl. 

Voorschriften voor 
kaarten van onder
verdeelingen van 
plaatsen. 
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twee bakens van het stuk grond, met twee bakens van 
de oorspronkelijke kaart waarvan de aftrekking moet 
worden gemaakt. 

Vormt eene zijde van een onderverdeeling een ge
deelte van de zijde van de kaart van de oorspronkelijke 
rneting, dan behoeft alleen de afstand tusschen de 
einden der twee zijden worden opgegeven. 

De gegevens kunnen bij de hoeken en lijnen worden 
beschreven. 

29. Van elke plaats of stuk grond, hebbende een 
afzonderlijken grondbrief, zal eene afzonderlijke kaart 
worden ingezonden. Gedeelten van hvee of meer plaat~ 
sen (zie art. 27) kunnen op een kaart worden geteekend, 
mits te zamen niet meer uitmakende dan een volle 
plaats (H,750 morgen). 

30. Geene uitschrappingen zullen in eenige kaart 
worden toegelaten. 

31. Van alle metingen van meer dan een plaats, 
gedeelten van gemeten of ongemeten plaats of stukken 
grond, terzelfder t~jd uitgevoerd, zal ten Landmeter
Generaalskantore een generaal plan worden ingezonden, 
behoorlijk onderteekend door den landrneter, geteekend 
op eene schaal van 400 roeden op 1 Eng. duim, aan
toonende de triangulatiepunten. Deze generale plannen 
zullen met netheid op goed linnen geplakt teekenpapier 
worden geteekend. Z~i zullen benevens zijden, hoeken 
en grootte der verschillende plaatsen of stukken grond, 
alle rechthoekige coordinaten van alle punten bij de 
meting gebruikt, moeten bevatten. 

De toposraphie zal eveneens als bij de enkele kaar
ten zorgvuloig op die plannen moeten worden neer
gelegd. 

Van alle rnetingen van gedeel ten van gemeten 
plaatsen zal een generaal plan of transparante kopie 
(tracing), aantoonende de Jigging van het gedeelte of 
deelen in de plaats, de bijzondere kaarten der deelen 
vergezellen, geteekend op dezelfde schaal als de origineele 
kaart. Geen topographic wordt in zulk plan voreischt; 
slechts 8cn kopie van dit plan is noodig. 

Geen enkelc kaart zal worden goerlgekent'll indien 
het generaal plan nog niet ten Landmetersgeneraal
kantoor is gezonden. 

Van de meting en van d orpen moet het gcneraal 
plan worden ingezonden in tri plicaat, op cen schaal 
van 200 voet op 1 Eng. dnim, en nwct goedgekeurd zijn, 
vb6r eenige kaart van een erf kan gepasseerd wordt'n. 

32. Met hetrekking tot het neerst~hd jven der eoi)r
dinaten op kaarten en generale plannen · zullen de vol
g_ende regelen worden in acht genomen: 

a. De coordinaten op een en hetzelfde document 
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opgegeven, moeten altijd naar dezelfde assen 
refereeren ; 

b. Zij zullen uitgedrukt moeten worden in Kaap
sehe maat en zullen in geen andere eenheid 
d er Kaa psehe maat gegeven worden dan die 
waarin de zijden zijn uitgedrukt. 

c. De algebraisehe teekens + of - zullen voor 
iedere y en x worden geschreven en het zal 
duidelijk moeten worden opgegeven welke 
coordinaten de y's en de x's z~jn. In het neer
sehrijven de coordinaten zullen de y's altijd 
in de linker- en de x's in de rechterkolom 
rnoeten komeJ1l ; 

d. De y-as zal alt\jd het ware noord moeten zijn. 
Bij metingen van blokken plaatsen of stukken 
grond zal het ware noord door astronomisehe 
waarnemingen worden bepaald, het wordt 
verder aanbevolen ditzelfde zooveel mogelijk 
ook bij de rneting van enkele plaatsen te 
doen; 

e. De positieve directies van de assen, waarnaar 
eoordinaten op eenig document opgeaeven, 
worden gerefereerd, zullen zoo zijn, dat de 
positieve hoeken in dezelfde direetie toe
nemen als die waarin de hoeken op horizon
tale theodolietcirkels van 0° tot 36° toenemen. 

3~3. Alle kaartcn worden v<){)rdat ze door den Land
meter-Generaal worden geteckend, door den lnspeeteur 
van Kaarten onderzocht of ze bestaanbaar zijn. 

Geene kaarten (die van driehoeken, parallelograrn
men en vierhoeken met twee evenwijdige zijden uitge
zondcrd) znllcn dooe den Inspcctour van Kaarten als 
onbestaanbam· v\Torden teruggezonden, iwlien de onbe
staanbaarheid de navolgende maxirna niet te boven gaat: 

A. WEDEUZIJDSCIIE ONBESTAANBAAHIIEID VAN ZIJDEN 

EN IIOEKEN. 

Do zijclen en boeken van cone kaart worden be
schouwd als -vvederz:ijds onbestaanbaar, wanneer zij het 
mogeli.i k umken eenig baken van. don groJl(l door zulk 
~en kaaet voorgestel<i twee verschiiJende posities te doen 
InnHmen, de grootte van deze onbestaanbaarhei<l wordt . 
bepaald door de lengte van de lijn, die deze hvee po-

12 

Onderzoek naar de 
bestaanb.aarheid v. 
kaarten. 

Wanneer zijden en 
hoeken weder
zijdsch onbestaan
baar zijn. 
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sities verbindt en die de « lijn van verplaatsing )) ge
noemd wordt. 

waarin 
p =perimeter der kaart die wordt onderzocht; 
n = het aantal zijden der kaart die wordt onderzocltt 

en die als roeden of voeten moeten gerekend wor
den naardat de zijden van de kaart in roeden of 
voeten zijn uitgedrukt. 

B. ONBESTAANBAARHEID VAN DEN INHOUD VAN RECIIT

LIJNIGE FIGUREN MET HUNNE ZIJDEN EN HOEKEN. 

Wanneer de z\jden en hoeken van een kaart on
bestaanbaar zijn, zal het neerleggen van die kaart op 
den grond een figuur geven die (n + 1) zijden heeft, 
waarin de meerdere zijde de Ujn van verplaatsing, hier
boven aangehaald, is en daar deze lijn van verplaatsing 
aan elk der bakens kan gehecht worden, zullen er ver
schillende figuren van (n+1) zijden worden verkregen. 

Deze n figuren hebben evenzoo verschillende in
houden, waarin de verschillen een limiet of maximum 
grootte hebben van 1

/ 2pl', waarin Z' de lijn van ver
plaatsing en p de perimeter is. 

Door de onbestaanbaarheid van den inhoud van 
een landmeterskaart, zal daarom verstaan worden de 
differente verschillen daartusschen en de n inhouden 
hierboven aangehaald, en de kaart zal voor verbetering 
worden teruggezonden indien een dezer verschillen de 
waarden van zoowel s als s' in de volgende formule te 
boven gaat :-

waarin 

s = 1
/ 6 pl + n 

s' = 1
/ 2 pl' + n 

p = perimeter van de kaart die wordt onderzocht; 
l = maximum-onbestaanbaarheid van zijden en hoeken 

toegestaan als h1erboven; 
l' = de feitelijke onbestaanbaarheid van de zijden en 

hoeken van de bijzondere kaart die wordt onder
zocht; 

n = het aantal zijden van de kaart, wordende n als 
vierkante roeden en vierkante voeten gerekend 
naardat de zijden van de kaart in Kaapsche roeden 
of Kaapsche voeten zijn uitgedrukt. 

34·. De volgende vormen voor de beschrijving van 
kaarten moeten worden gevolgd :-
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DIJ EENE OORSPRONKELIJKE METING VAN EEN PLAATS 
OF GEDEELTE DAARVAN. 

De bovenstaande figuur A tot stelt voor 
No. 

bevattende morgen vierk. roeden 
gelegen in het distrikt wij k 
z. A. Republiek, en grenzende als hierboven vermeld. 

De bakens zijn aangewezen door 
en z~jn behoorlijk opgericht volgens wet. 

Van deze n .. eting is volgens wet aan de aangrenzende 
grondeigenaren kennis gegeven. 

Afstand van het dorp omtrent mijlen. 
Gemeten voor de eigenaar 

18 
in 

door mij, 
Landmeter. 

n. 
BIJ DE 1\IETING VAN EEN GEIJEELTE VAN :!!:EN REEDS 

GEMETEN PLAATS OF STUK GROND. 

Bovenstaande figuur A tot stelt voor een gedeelte 
, No. distrikt van de plaats 

wijk 
morgen 

hierboven vermeld. 

, Z. A. Republiek, en bevat 
vierk. roeden, grenzende als 

.. (ineiaendom) 
De geheele plaats werd oorspronkehJk ( le~ning ) 

. . 1 ( grondbrief ) 
uitgegeven aan vo gens (akte van transport) 
No. , dd. 

De bakens aangewezen door 
opgericht volgens wet. 

Gemeten in 18 

door mij, 

zijn behoorlijk 

Landmeter. 

Ik, , Registrateur van Alden, certificeer 

hiermede dat deze kaart behoort tot ~ d~~t ~~~~~~~~f~ 
dd. 18 , op heden uitgereikt ten faveure 
van 
Registra tiekan too r, 18 

Reg.=van Alden. 
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c. 
BIJ DE METING VAN DORPSERVEN OF STUKKEN GROND 

IN DORPEN GELEGEN. 

Bovenstaande figuur A tot stelt voor Erf No. 
groot veirk. roeden vier k. voeten, 
gelegen in het dorp distrikt 
grenzende als hierboven vern1eld. 

In 18 gemeten door mij, 

Landmeter. 

35. Ieder landmeter zal van aile metingen, hetzij 
van private- of Gouvernementsgronden, de volgende 
documenten in een duidelijken en verstaanbaren vorm 
bewaren en zal verplicht zjjn die aan den Landmeter
Generaal, op diens verzoek, te verschaffen: 

a. Zijn origineel veldboek of gecertificeerde ware 
kopie daarvan; 

b. Zijn origineel werkplan of gecertificeerde ware 
kopie daarvan, waarop be halve aile bakens, 
grenslijnen en topographie, de basis, proefbasis 
(indien er een gemeten is) en aile stations, 
driehoeken en traverse lijnen door hem ge
hruikt tot het bepalen van bakens en krom
lijnige scheiding, moeten voorkomen; dezelfde 
namen, letters of getallen zuilen aan de stations 
en bakens op het werkplan worden gegeven 
als die in het veldboek gegeven; 

c. De gemeten en herlcido lengte van icdcrc basis 
en proefbasis (en de berekende lengte van deze 
laatste) ben evens van aile gemeten lijnen; 

d. Eene lijst van de gemiddeldc lezing (angular 
readings) der hoeken, gebr·uikt tot het. he
palen van de positie van bakens en de hoe
ken van iederen driehoek zooals in de berc
kening gebruikt; 

e. De coordinaten van ailo stations gebruikt tot 
het bepalen van de positie van bakens, wan
neer eene n1eting door middel van triangu
la tie is gedaan ; 

f. Zijne origineele berekeningen of gecertificeerde 
ware kopie daarvan. 
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36. Geen kaarten zullen ten Landmeter-Generaals
kantore woi'den goedgekeurd, tenzij de volgende Gou
vernementskosten in 1nkomstzegel er op zijn geplaatst: 

a. Onderzoeken en publiceeren van 
kaart van een plaats of gedeelte, 
figuur met 3 zijden . 

b. do. do. figuur met 4 zijden 
c. do. do. )) )) 5 )) 
d. Voor iedere zijde boven vijf zijden 
e. Onderzoek en aftrekking van een 

onderverdeeling van een gemeten 
plaats, figuur met 3 zijden 

f. do. do. figuur met 4 zijden 
g. do do )) )) 5 )) 
h. Voor iedere zijde boven vijf zijden 
i. Gouvernementskosten, enz., op kaar

ten van erven te Pretoroa, Heidel
berg, Lijdenburg, Middelburg, M. 
W. Stroom, Utrecht en Christiana 

k. Op erven in andere dorpen 
l. Onderzoek en aftrekking gedeel ten 

van gemeten erven 
m. Certificaat op kaart 
n. Voor ieder ander certificaat 
o. Voor het nazien van eenig landme

terskaart 
p. W anneer een kaart meer dan 8000 

morgen bevat, en niet in plaatsen 
is verdeeld, zullen de Gournements
kosten voor iedere 1000 morgen 
verhoogd worden met 

q. V oor eenige kaart welke twee of meer 
gedeelten van plaatsen bevat, met 
scheidinslijnen tusschen erkaar ge
teekend, zullen de Gouvernements
ten worden betaald alsof ieder 
gedeelte op eene afzonderlijke kaart 
ware geteekend. 

£ s. d. 

3 2 6 
3 7 6 
3 12 6 
0 2 6 

2 15 0 
3 0 0 
3 5 0 
0 2 6 

1 12 0 
1 2 6 

1 13 0 
0 2 6 
0 1 6 

0 2 6 

0 2 6 

37. Kaarten die niet met de bestaande en wettig 
erkende balcens overeenkomen kunnen vernietigd worden 
op schriftelijke verzoek van den eigenaar of zijn ge
machtigde, overeenkomstig art. 7 van Wet 9, 189L 
De nieuwe kaarten die de foutieve moeten vervangen, 
moeten vergezeld gaan van eene verklaring en consent 
van de aangrenzende eigenaren. 

Welke zegels op 
lmarten geplaatst 
moeten worden. 

Wanneer kaarten 
vernietigd kunnen 
worden. 
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VORM VAN VERKLARING EN CONSENT. 

lk de ondergeteekende, eigenaar van de plaats 
verklaar hiermede dat de bakens, 

zooals aangewezen op den dag van 
Achttien Honderd aan den landmeter 

zijn de wettige en door mij erkende 
bakens tussc~en mijne bovengemelde plaats en de 
plaats 

V erder consenteer ik dat de bestaande kaart van 
de plaats zal vernietigd worden 
en dat eene nieuwe kaart in de plaats daarvan gefor
meerd zal worden in overeenstemming met bovenver
melde bakens. 

Eigenaar. 
Getuigen: 

Inwerkingtreding. 38. Deze instructie is vastgesteld krachtens art. 3 
van de Instructie van den Landmeter-Generaal, en zal 
moeten gevolgd worden bij alle metingen, verricht na 

; alle vorige instructies worden hier
mede herroepen. 

B eschikkingsrech t 
over edele metalen 
enz. behoort aan den 
Staat. 
Toepassing der wet 
op diamanten enz. 

Plichten van den 
Staatsmijning. 

Landmeterskan to or, 
10 Aug. 1891. 

De Landmeter-General, 
G. R. VON WIELLIGH. 

WET N°. 10, 1891, 1

) 

OP RET DELVEN EN HANDELDRIJVEN IN EDELE METALEN EN 
EDELGESTEENTEN IN DE ZUJD-AFR. REPUBLIEK. 

ARTIKEL 1. Het mijn- en beschikkingsrecht op alle 
edelgesteenten en edele metalen beho0rt aan den Staat. 

2. Deze wet is van toepassing op diamanten, robijnen, 
~oud en zulke andere edelgesteenten en edele metalen 
als de Staatspresident, met advies en consent van den 
Uitv. Raad, onder verwijzing naar dit artikel van deze 
wet zal bekend maken. 

3. Aan het departement van mijnwezen zal de Re
geering toevoegen een behoorlijk gequalificeerd des
kundige, met den titel van Staatsmijningenieur, wiens 

1
) Deze wet vervangt wet no. 8, 1889, gewijzigd bij wet no. 8, 1890, 

en is vervangen door wet no. 18, 1892. 
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taak zijn zal in alle districten onderzoek te doen naar 
en volledig rapport uit te brengen over de mineralen 
aldaar aan wezig, en verder de Hegeering in aile 7;aken 
betreffende mijnen en de ontginning van minerale 
bronnen van dit land, van advies te dienen en behulp
zaarn te zijn, onder zulke regulatien als de Regeering 
onder nadere bekrachtiging van de Volksvertegenwoor
diging moge bepalen. 

Ret salaris van den Staatsmijningenieur zal door 
den Eersten Volksraad hepaald worden. 

4. De Regeering heeft het recht van tijd tot tijd 
eene of meer commissien van vertrouwbare en bekwame 
personen te benoemen, ten einde eenige kwestie aan
gaandc mijnen te onclerzoeken en daaromtrent aan haar 
te rapporteeren. 

5. ZHEd. de Staatspresiclent heeft de macht, op 
advies van en n1et toestemming van den Uitvoerenden 
Raad, Gouvernementsgronden, en na overleg, indien 
mogelijk, met den eigenaar, ook private gronden te 
proclameeren en open te zetten als publieke velden. 

De Regeering waarborgt niet de aanwezigheid in 
betaalbare hoeveelheid van eaelgesteenten of edele 
metalen op geproclameerde velden. 

6. Voordat de proclamatie tot eene publicke delverij 
plaats vindt, zullen alle private gronden behoorlijk 
worden opgemeten en in kaart gebracht, welke kaarten 
volgens wet moeten zijn goedgekeurd. De lijnen tnsschen 
de bakens zullen eveneens eerst door een behoorlijk 
geadmitteerd landmeter moeten zijn afgebakend volgens 
art. 6b. 

Alle tot publieke delverij te worden geproclameerde 
Guuvernementsgronden zullen eveneens worden opge
meten en in kaart gebracht, waar mogelijk v66r de 
proclamatie. De lijnen tusschen de bakens zullen echter 
in ieder geval door een geadmitteerd landmeter, volgens 
art. 6b, moeten zijn afgebakend. 

Indien te worden geproclameerde private gronden, 
binnen drie maanden na daturn der kennisgeving daar
toe, niet van wege den eigenaar dier gronden zijn op
gemeten, en de kaarten ten kantore van den Landmeter
Generaal zijn ingezonden, zal de Regeering het recht 
hebben de upmeting op kosten van den eigenaar te 
laten doen. 

6a. Alle hoekpunten van alle opgemeten geprocla
meerde gronden zullen worden aangegeven met solied 
gemetselde vierkante bakens, vier voet hoog, eene 
kennisgeving dragende, waarop de naam en het nummer 
van de plaats, overeenstemmende met de registers van 
den Regi:strateur van Alden, benevens het officieelc 
nommer van het baken, zullen voorkomen. 

Salaris. 

Regeering kan com
missies van onder
zoek benoemen. 

Staatspresident 
heeft macht gron
den te proclameereu 

Regeering waar
borgt niet de aan
wezigheid van edele 
metalen enz. 
Opmeten en in kaart 
brengen d. gronden 
v66r proclamatie. 

Regeering kan pri
vate gronden doen 
opmeten als eige
naar in verzuim is. 

Grootte en construe· 
tie der bakens. 

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



Tnsschenbakens. 

Regeering richt ba
kens op; wie de kos
ten betaal t. 

Regeering kan ont
wikkelde delverij 
gedetailleerd doen 
opmeten. 

Wat die ]marten 
moeten inhouden. 

Goedgekeurde ]mar
ten zijn onwederleg
bare documenten. 

Vernietiging Hoog
gerechtshof. 

Vernietiging bij 
consent. 

Oproeping tot het 
maken v. objecties. 

Duur der oproeping. 

1891J 184 

6b. De zijden van . alle opgemeten geproclameerde 
gronden, plaatsen, godeelten van plaatsen, afdeelingen 
van geproclameerde publieke delverijen zijnde, zullen, 
behalve waar natuurlijke grenzen bestaan, op duidelijk 
zichtbare afstanden worden aangegeven met ronde ge
metselde tusschenbakens, drie voet hoog, en waar 
de aard van den grond zulks toelaat, rnet eene voor, 
ten minste 6 duim diep. 

-6c. Het oprichten der bakens, bedeeld in artt. 6a 
en 6b, zal geschieden door de Regeering on wol op 
Staatsgronden, op kosten van den Staat en op private 
gronden, op kosten van de belanghebbende private 
personen. _ 

6d. De Regeering zal het reeht hebben, op voor
dracht van het Hoofd van het Mijnwezen, rlen Land
meter-Generaal op to dragen, om bewerkte of ontwik
kelde delverijen, of gedeelten daarvan, na behoorlijke 
kennisgeving, te doen opmeten op zoodanige wijze, dat 
ieder waterrecht, mijnpacht, waterleiding, delversclaim 
of blok del versclaim of eenig ander recht of vergunning, 
voor het ontwikkelen der delverijen benoodigd, behoorlijk 
in kaart zal worden gebracht, en tevens in eene alge
meene compilatiekaart of plan zal worden aangetoond. 

Deze kaarten zullen door den Landmeter-Generaal, 
volgens art. 62d, worden goedgekeurd. Zijn deze kaar
ten eenmaal goedgekeurd en geteekend, dan zal tegen 
de f renzen, door deze meting vastgesteld, geen objectie 
meer door eenig Hof worden in aanmerking genomen. 
:Mocht het bl\iken dat eene dergel~jke kaart foutief is 
gemeten, dan zal deze kaart door eene order van het 
Hooggerechtshof worden vernietigrl, en eene nieuwe 
lwart zal dan op de gewone wijze worden goedgekeurd. 

Zoodanige vernietigin~ zal ook knnnen geschieden 
door den Landmeter-Generaal, op schriftel~fk verzoek 
van den eigenaar of bezitter, met schriftelijk consent 
van de aangrenzende eigenareu of bezitters, waarna eene 
nieuwe kaart op de gewone wijze zal worden goed
gekeur~. 

6e. Zoo spoedig mogelijk na deze opmeting zal de 
betrokken Mijncommissaris eene kennisgeving uitreiken, 
inhoudende den naam van den eigenaar of bezitter der 
rechten, de beschrijving der rechten. bet nummer van 
de kaart daarop betrekking hebbende, en tevens alle 
personen oproepende die daartegen objecties willen in-
dienen. . 

Deze kennisgeving zal gedurende drie maanden in 
de Staatscmtr-ant worden gepu bliceerd, en de kaart of 
kaarten, daarop betrekking hebbende, zullen gedurende 
dien termijn ten kantore van den betrokken Mijncom
missaris ter inzage liggen. 
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6{. Indien binnen den gestelden termijn geene ob
jecties worden ingediend, zal de Mijncommissaris aan 
den daartoc gerechtigden persoon uitreiken de volgens 
art. 62d door den Landmeter-Generaal goedgekeurde 
lcaart, gel'egistreerd en geteekend, benevens een certi
ficaat van bezitrecht, in den vorm zooals door het Hoofd 
van bet Mijnwezen zal worden bepaald. 

6g. Wanneer bij den Mijncommissaris objecties 
worden ingediend, zal h~j een dag bepalen, waarop de 
objectie of zaak door hem zal worden behandeld. 

De Mijncomrnissaris zal beslissen, de rechten aan 
den persoon toekennende. die volgens zijne meening 
daartoe gerechtigd is. 

Wann8er eene der partijen met deze beslissing 
ontevreden i3, zal zij verplicht zijn binnen drie maanden 
na datun1 van beslissing van den 1U~jncommissaris, eene 
actie in het Hooggerechtshof of Rondgaand Hof in te 
stellen, bij gebreke waarvan het zal beschouwd wordert 
dat de beslissing van den Mijncommissaris finaal is, en 
de kaart en het certificaat 1 van bezitrecht zullen over-
eenkomstig zijne beslissing worden uitgereikt. 

6h. De Mijncommissaris zal kaart en certificaat 
van bezitrecht, in geval van actie, uitrciken in overeen
stemming met de uitspraak van bet Hof. 

6i. Belanghebbenden zijn verplicht, binnen eene 
maand na kennisgeving, duplicaten der goedgekeurde 
kaarten uit te nemen, tegen betaling van eene som, 
door de Regeering te worden bepaald in evenredigheid 
met de onkosten, in verband daarmede door de Re-

Uitreiking der kaart 
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geering uitgelegd. 
Wanneer belanghebbenden verzuimen deze kaarten Strafbepaling. 

uit te nemen, zal de vernieuwing van hunne licentie of 
bekrachtiging hunner rechten kunnen worden geweigerd. 

6k. Een bezitrecht sluit in alle rechten onder de 
vergunning, contracten of licenties verkregen, en kan 
behoorlijk door de rechtverkr~jgenden, geheel of gedeel
telijk, worden overgemaakt, en dit bezitrecht zal worden 
beschouwd als te zijn onbetwistbaar. 

7. Aan iederen grondeigenaar zal het vr~jstaan (na 
kennisgeving van zijn voornemen aan den Landdrost 
van zijn district of aan den naastbijzijnden Mijncom
~issaris of Verantwoordel~jken Klerk) om zonder licentie 
~nnnen de grenzen van zijn eigendom onderzoekingen 
In te stellen naar edelgesteenten en edele metalen en 
voor dat doel, behalve de kleurlingen, hoogstens 4 
blanke loontrekkende personen in dienst te hebben en 
onder de voorwaarden later omschreven, op zijn grond 
mijnen te exploiteeren of te laten exploiteeren. Het 
zal niemand, bu1ten de Regeering, vergund zijn gr ond 
voor het publiek open te stellen tot publieke delverijen. 

Kracht van 't bezit
recht. 

Recht van den eige
naar op zijn grond 
te prospecteeren. 

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



Eigenaar moet ken
nis geven v. ontdek
king van edele me
talen. 

Bij verzuim boete. 

V ergunning v. eige
naar om te zoeken. 

Li~entie daarvoor. 

Zoekersclaim. 

Wanneer private 
grond geprocla
meerd kan worden. 

1891] 186 

De Regeering zal steeds het recht hebben onderzoek 
te doen instellen naar het prospecteeren. 

Bij ontdekking van betaalbare edele motalen op can 
privaten grond, zal de eigenaar verplicht zijn om binnen 
zeven dagen na de ontdekking daarvan kennis te geven 
aan den naastbijzijnden Mijncornmissaris, Verantwoor
delijken klerk of Landdrost, benevens van de bijzonder
heden daarvan, op straii'e van eene boete van ten hoogste 
£5 bij verzuim. 

8. Hij, die eene schriftelijke vergunning van den 
eigenaar van een private plaats of een stuk gronds 
heeft, om op diens eigendom onderzoekingen te doen, 
zal de daartoe benoodigde prospecteerlicentie tegen be
taling van licentiegelden, zooals bepaald in art. 61 van 
den Landdrost van het district, of zoodanig ander amb
tenaar als door de Regeering zal worden aangewezen, 
waar hij onderzoeken wil, kunnen verkrijgen voor het 
tijdperk in zoodanige schriftelijke vergunning vermeld, 
den tijd van zes maanden niet tebovengaande. 

Wanneer echter de ge1nelde vergunning verleend 
is voor een langeren termij n dan zes maanden, zal de 
Mijncommissaris, na verloop der eerste zes maanden, 
bet recbt hebben, na behoorlijk onderzoek, den termijn 
waarvoor de licentie werd verleend, te verlengen in 
overeenstemming met de vergunning, zoolang zoo
danige verlenging niet eene verdere zes maanden te 
boven gaat. 

9. De ontdokker of ontdekkers van betaalbaar edel 
metaal of edelgesteente op private plaatsen of Gouver
nementsgronden ten minste twaalf mijlen verw~jderd 
van eene reeds bewerkte localiteit, zal of zullen bij 
proclameering van zoodanige plaats of grond, gerechtigd 
zijn tot bet hebben en afbakenen van een claim, hetzij 
rif of alluviaal, die genoemd en geregistreerd zal worden 
:ills «zoekersclaim>). Bovendien zal bij of zullen zij zonder 
licentie daarop mogen werken, zoo lang als hij of zij 
daarvan eigenaar blijft of blijven. 

10. Ingeval een privaat eigenaar vergunning verleend 
heeft aan iemand om op zijnen grond onderzoekingen 
te doen, of ingeval de eigenaar zelf onderzoekingen op 
zijnen grond lweft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal 
of edelgesteente gevonden wordt, zal de Staatspresident. 
met advies en toestemming van den Uitvoerenden Raad 
en na overleg, indien mogelijk, met den eigenaar, de 
macht bebben, zoodanigen grond tot een publiek veld 
te proclameeren of bij proclamatie aan een reedi:i gepro
clameerd veld te becbten. 

Zoo lang een eigenaar niet zelf prospecteert, of daartoe 
aan anderen geene vergunning heeft gegeven, zal de 
1:1egeering geene macht bebben zijn grond te proclameeron 
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tot eene publieke delVf~rij, noc.h za1 iemand anders hem 
kunnen dwingen z\jn grond te laten prospecteeren. 

11. De zoeker, die volgens artikels 8 en 9 dezer 
wet) betaalbaar edel 1netaal of edelgesteente vindt, zal 
zijne rechten niet verliezen door de onwllligheid van 
de Regeering om den grond te proclarneenm tot eene 
publiek veld of clien bij proclamatie aan een reeds 
geproclameerd veld te hechten. 

12. De Staatsmijningenieur, de naastbijzijnoe Mijn
commissaris of de Landdrost, afgeva<trdigcl door het 
Hoofd van Mijn wezen, hetz\i afzonderl\jk of in commissie, 
zullen de bevoegde beoordeelaars zijn van de betaal
baarheid van edel metaal of edelgesteenten. 

13. De houder van een «prospecteerlicentle)) zal 
dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan en 
omtrent de betaalbaarheid van edel metaal of edel
gesteente in de door hem ontdekte gronden door de 
Regeering is beslist, gelijk in het voorgaande artikel is 
bepaald, alle rechten van eenen gewonen delver genieten, 
bchalve zijn bijzonder recht als zoeker en deze rechten 
zal hij hebben op private gronden, al worden deze niet 
tot publiek veld geproclameerd. 

Hij zal in dat geval om zijne claims te kunnen 
bewerken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op 
::le plaats aanwezig, zooals tusschen hem en den eigenaar 
van de plaats schriftelijk zal zijn overeengekomen. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer 
een grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem 
onderzoekingen te do en of ook wanneer er een afzon
derlijk accoord gemaakt wordt v66r het verleenen van 
de schriftelijke vergunning, in artikel8 vermeld, waarbij 
de zoeker, ten einde de schriftelijke vergunning te 
bekomen, schriftelijk afziet van de voordeelen van dit 
artikel. 

14. De eigenaar of eigenaren van een geproclameerde 
plaats of plaatsen zal of zullen gerechtigd zijn voor zich 
zelven een aantal clahns, hetzij rif of alluviaal, die 
« eigenaarsclaims )) zullen genoemd worden, af te bakenen, 
~!· voo~ een stuk grond van 50 morgen of daar beneden 
een clmm, voor een stuk grond van 50 tot 200 mor~en 
twee claims, en voor elke 250 morgen daarboven een 
claim meer met een maximum van 10 claims voor een 
p~aats, en onder licentie te houden nadat de zoeker, 
d1e het betaalbaar edel metaal of edelgesteenten heeft 
gevonden, zoekers- en delvers-claims afgebakend heeft. 
Na deze afbakening van zoekers- en eigenaars-claims 
zullen andere del ven; voor zich zel ven claims kunnen 
afbakenen volgens wet. 

15. De eigenaar van den privaten grond, waarop 
delvers- en prospecteerlicenties uitgereikt worden1 zal 
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de helft van de opbrengst der delvers- en prospecteer
licenties maandelijks ontvangen. 

Van de opbrengst van standlicenties komt drie
vierde gedeelte den eigenaar en een-vierde gedeelte de 
Regeering toe. Deze bepaling is niet van toe passing in 
gevallen waar reeds contracten bestaan tusschen de 
Regeering en den eigenaar. 

De rekeningen voor al deze gelden zullen steeds 
worden uitgemaakt op naam van den eigenaar, en de 
gelden ook in geval van verhuring, slechts aan den 
eigenaar of zijn gevolmachtigde worden uitbetaald. 

Daar waar op private plaatsen standplaatsen b1j 
elkander gelegen, worden uitgegeven onder licentie, 
zoodat zij te zamen naar het oordeel der Hooged. Re
geering een dorp vormen. zal deze bet recht hebben 
eene speciale belasting op te leggen van twee shilling 
zes pence sterling per maand per standplaats. ·De be
taling hiervan zal geschieden tegelijk met die der gelden, 
verschuldigd aan standlicentien, waarop de ontvangst 
er van zal moeten worden aangeteekend. 

Indien deze belasting op een stand plaats achter
stallig is, kan de vernieuwing der licentie voor die 
standplaats worden geweigerd. 

16. De registratie van eeu zoekersclaim zal geschie
den door een Mijncommissaris, wanneer de ontdekte 
edel metaal of edelgesteente houdende grond binnen de 
grenzen van z\jn veld ligt, of anders door den Landdrost 
van bet district waarin genoemde grond gelegen is. 

17. W enscht de Regeering een plaats of stuk grond 
of een deel daarvan te proclameeren of open te zetten 
voor zoekers, dan zal de eigenaar bet recht heb ben 
zich v66r andere delvers (de zoeker die bet edel metaal 
of edel gesteente gevonden heeft, volgens art. 14 uit
gezonderd) voorkeurelaims af. te bakenen. 

De llegeering . zal aan den eigenaar van de plaats 
of het stuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, 
drie maanden voor de proclamatie van openzetting 
geschiedt, kennis geven in de Staatscourant van haar 
voornemen, ten oinde de eigenaar in staat te stellen 
zijn eigenaarsclaim volgens art. 14 uit te nemen. 

1B. 1) De eigenaar van eene plaats of stuk grond, 
waarop d6or den eigenaar zelf of volgens art. 8 door 
een zoeker edel metaal of edelgesteenten is gevonden, 
die bet recht wenscht te bezitten op bet openen en 
exploiteeren van mijnen op die plaats of stuk grond, 
zal in bet bezit moeten zijn van een mijnpachtbrief te 
verkrijgen van de Regeering. 

De Regeering zal echter steeds bet recht hebben 

1
) Zie E.V.R.B. art. 313, dd.13 Juni 1893. 
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de verleening van zulk een mijnpacbtbrief te weigeren 
en die plaats of stuk grond geheel of gedeeltelijk te 
proclameeren, of bij proclamatie aan eene publieke 
delverij te hecbten, of aan zoekers vergunning te ver
leenen om zich onder prospecteerlicentie prospecteer
claims af te bakenen. 

\V enscbt de Regeering den grond niet te procla
meeren of open te zetten voor zoeker~, dan zal de Re
geering niet bet recht bebben een mijnpachtbrief te 
weigeren. 

19 Van de private gronden of plaatsen voor open
zetting tot publieke delverij gepubliceerd, zal de mijn
pacbtbrief kunnen wordon uitgereikt tot een-tiende ge
deelte van de grootte dier plaats of stuk grond. 

Bij bet opmeten van grond voor mijnpacbtbrieven 
zal niet aileen mogen g8n )men worden bet rif in zijne 
lengte, maar zal de verhouding boogstens moeten wezen 
van breedte tot lengte als van een tot twee. 

20. Waar private gronden tot publieke delverij 
geproclameerd worden, of bij proclamatie aan reeds 
geproclameerde velden gebecbt worden, of voor zoekers 
bescbikbaar gesteld worden, zal eerst na overleg van 
den eigenaar met den Mijncommissaris of met den 
daartoe benoemden ambtenaar, door de Regeering be
paald worden, welke plekken gronds uitgebouden zullen 
worden voor occupatie, alwaar bet verboden zal zijn te 
zoe ken en te del ven. 

Onder alle omstandigbeden zal er genoegzaam 
water vrij blijven ten gebruike van den eigenaar, zijn 
gezin, zijn vee en voor de besproeiing van alle tijtlens 
de proclameering bestaande tuinen en landerijen, en 
voor de bewerking van mijnpacbten, onder de bepr"
lingen dezer wet verleend. 

De boeveelbeid van bet biervoor benoodigue water 
zal v{)6r de proclameering tot publioke delvor\i, of zoo 
fipoedig 1nogelijk daarna, op last van llet lioofd van het 
Mijnwezen worden gemeten, en door hem vastgesteld. 
Daarna mag dlt water, alzoo gemeten, door den e1genaar 
ook voor andere doeleinden worden gebruikt of afgestaan. 

Het overige water en hot water dat niet aldus 
wordt gebruikt, zal steeds vrij Jnoeten alloopen. Het 
gebruik daarvan zal worden geregeld door de wettige 
autoriteiten, volgens de bepalingen dezer wet. 

Huurders, servituutbouders of andere gerecbtigden 
tot water, behouden het recbt op dat water, voor zoo
ver zij daarvan t\jdens de proclameering gebruik maken 
voor de doeleinden in de tweede alinea gemeld, en na
dat de hoeveelbeid daarvan zal zijn vastgesteld door 
bet Hoofd van bet Mijnwezen. Ten dezen aarizien gelden 
ook de bepalingen der derde alinea van dit artikel. 
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Verder zal de Regeering het recht hebben te 
eischen van den eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat 
deze gronden voor occupatie behoorUjk worden omheind 
en in kaart gebracht, binnen een tijd door de Regeering 
te bepalen, welke tijd echter niet korter zal mogen zijn 
dan drie maanden. 

Indien daaraan binnen den gestelden t\jd niet wordt 
voldaan, zal de Regeering bet rocht hebben zulks te 
doen op kosten van den eigenaar of zijn plaatsvervanger. 

Op de private gronden in dit artikel bedoeld, 
zal de Regeering het recht hebben, zoolang de procla
matie duurt, om zonder betaling zulke plekken gronds 
te bezetten en te bebouwen als noodig zullen zijn voor 
J•antoren en andere publieke gebouwen, voor het neer
werpen van vuilnis, voor begraafplaatsen en voor andere 
algemeene belangen. 

De gebouwen, bedoeld in de vorige alinea, zullen 
bet eigendom blijven van den Staat. 

21. Het zoeken en delven is verboden op of in 
openbare pleinen, straten, wegen, spoorwegen, begraaf
plaatsen, erven standplaatsen, locaties, dorpsgronden, 
tuinen, bewaarplaat:;;en en plaatsen waar «tailings)) op
gehoopt liggen en zulke gronden als volgens paragraaf 
a van art. 28 door den Mijncommissaris aangewezen 
mogen worden. 

W anneer door ingezetenen of wanneer door bewoners 
eener locatie per n1emorie verlangd wordt dat een deel 
van dorpsgronden of klenrlingen-locaties geheel of ge
deeltel\jk znllen worden opengesteld, en zulks der 
Regeering wenschelijk en uitvoerbaar voorkomt, zal hij 
de macht hebben speciale regelingen te maken voor 
bet zoeken en delven op ctorpsgronden of kleurlingen
locaties, welke regulaties evenwel, bij speciaal besluit, 
door den Edelachtb. Volksraad moeten worden goed
gekeurd. 

21a. Wanneer een kap1tein met zijn raad verlangt 
dat op de locatie, die h\j met zijn volk bewoont, onder·· 
zoekingen worden ingesteld naar de aanwezigheid van 
edelgesteenten en edele 1netalen, dan kan hij bij de 
Regeering aanzoek doen zulks te doen plaats hebben 
door blanke personen. 

De personen, door den kapitein en zijn raad daartoe 
voorgedragen, zullen in de eerste plaats de consideratie 
der Regeering genieten, uitgezonderd zij, wier plaatsen 
door de R.egeering onteigend werden ten behoeve van 
uitbreiding der locatie, aan wie het voorkeurrecht zal 
worden verleend. 

Acht de Regeering het wenschelijk andere per
sonen te autoriseeren, zoo kan zulks geschieden zonder 
opgaaf van redenen. 
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De Regeering zal doen aanwijzen aan den persoon 
en aan de personen, door haar geautoriseerd, welk 
gedeelte der locatie voor prospecteeren beschikbaar is 
gesteld. 

Wanneer het blijkt door het prospecteeren, dat 
er betaalbare edelgesteenten of edele metalen gevonden 
worden binnen zoodanige locaties. zal de Regeering het 
recht hebben deze gronden, hetzij geheel, hetzij gedeel
telijk, te verklaren tot pulieke delverijen, onder de 
bepalingen neergelegd in deze wet voor gouvernements
gronden, met dien verstande echter : 

1. Dat aan den kapitein en zijn volk het recht 
van veeweiden zal worden gelaten; 

2. Dat hunne kralen en landerijen zullen worden 
uitgesloten en niet zullen mogen worden be
lemmerd, dan met hunne toestemming; 

3. Dat voor hunne gezinnen en hun vee genoeg
zaam water zal worden gelaten; 

4. Dat aan den persoon of aan de personen, door 
de Regeering geauthoriseerd tot prospecteeren, 
wanneer hij of zij voldoende bewijs leveren 
voor de betaalbaarheid der gronden, eene 
mijnpacht, onder de bepalingen dezer wet zal 
kunnen worden toegekend, de grootte te 
worden bepaald in overleg met den Super
intendent van Naturellen en met het Hoofd 
van bet Mijnwezen, maar in geen geval grooter 
dan het maximum, bepaald voor private 
gronden bij art. 19 dezer wet, gerekend naar 
het aantal open te verklaren morgen; 

5. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de 
locaties gratis van bet Gouvernement ont
vangen hebben, eene compensatie zal worden 
toegekend, berekend naar het vierde der op
brengst van de licentie- en mijnpachtgelden; 

6. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de 
locatiegronden, ten deele of geheel, voor eigen 
rekening hebben verkregen, eene compensatie 
zal worden toegekend, berekend naar het 
derde van zoodanige opbrengst; 

7. Aan de Regeering wordt de macht gelaten 
zulke bepalingen te maken, aangaande het 
toe t ~ kennen gedeelte van licenties en mijn
pachtgelden aan Moshette en de met hem 
gelijkstaande kaiferkapiteins, als haar goed-
dunkt. · 

22. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art.18, zal uitge- Bepaling van den 
geven worden· voor een tijd, niet korter dan vijf en niet duur van den mijn· 
langer dan twintig jaren. I;Iet zal echter den houder pachtbrief. 
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van zoodanigen mijnpacbtbrief vrijstaan, mn gemelde 
mijnpacbt te vernieuwen voor een tijd van nog twintig 
jaren of korter, onderworpen aan de bepalingen der 
alsdan bestaande wet. Dit recbt van vernieuwing zal 
ook gegeven worden aan bonders van reeds verleende 
mijnpacbten, na afloop van den termijn, waarvoor de 
mijnpacbtbrief verleend werd. 

Op den mijnpacbtbrief zal moeten worden betaald 
de som van 10s. per morgen in het jaar, te voldoen bij 
vooruitbetaling aan den ambtenaar~ onder wiens admi
nistratie de mijnpacht gelegen is, terwijl de bouder van 
zoodanigen mijnpacbtbrief onderworpen is aan de vol
gende voorwaarden: 

1. Van al bet gevondene zal bij beboorlijk moeten 
boek bouden en daarbij zulke vormen ge
bruiken als de Hegeering mocht noodig vinden 
voor te scbrijven; 

2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den 
Mijncomrnissaris of ambtenaar onder wiens 
administratie de mijnpacht gelegen is of 
een anderen daarvoor aangewezen ambtenaar 
verleend moeten worden; 

3. De Regeering zal steeds bet recbt heb ben, in 
steele van de betaling yan 10s. per morgen, 
te eischen betaling van twee en een half 
percent van de waarde der vondsten gedurende 
het a.fgeloopen jaar, zooals die door de 
boeken of andere be\vijsmiddelen aangewezen 
word.t; 

4. Indien zulks door de Hegeeringsambtenaren 
geeischt worclt, zal clc jui:5thcid van de opgaven. 
der boeken onder eede van den eigenaar· of 
zijnen boekhouder nweten verzekerd worden; 

<J. Zulke andere voorwaarden als do Regeering 
zal vYenschelijk achten. 

Wanneer de betaling van den mijnpachtbrief voor 
zu]ke mijnpachten zes rnaandcn ten achter is, zal de 
1V1ijncomrnissaris of ambtenaar onder w:iens adm:inistratie 
de mijnpacht gelegen is, in de Slaatscoura.nt tot de 
betaling daar·van aanrnanen. 

De Mijncommissaris of ambtcnaar onder wiens 
administratie de mijnpacht gelegen is, zal verplicht zijn 
deze aanmaning dadelijk na verloop der zes rnaanden 
te d.oen. 

Indien drie maand.en na datum der publicatie van 
die aanrnaning, de betaling van alle verschuldigde gel
den niet gevoJgd is, zal de Regeering het recht hebben 
den mijnpachtbrief vervallen te verklaren. 
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22a. Alle hoek pun ten eener mijnpacbt moeten zijn Bakensvan de mijn
aangegeven door gemetselde steenen bakens als vermeld p8cht. 
in art. 6a en een opschrift dragen: Mijnpacht, no. 
(zijnde bet nommer van den mijnpachtbrief) alsmede 
bet officieele bakennommer door den claiminspecteur 
op te geven, terwijl de z~jden moeten worden aange-
geven als in art. 6b vermeld. 

Voor bet behoorlijk onderhoud dezer bakens, te 
beoordeelen door den Mijncommissaris~ zal de bonder 
van den mijnpachtbrief verantwoordelijk z~jn volgens 
art. 3 van wet no. 3, 1864, zooals goedgekeurd bij Vo!ks-
raadsbesluit art. 519, del. 22 Maart 1866. • 

Deze bakens zullen bij verzuim, door den Staat op 
kosten van de gerecbtigden tot de mijnpacht, worden 
opgericht en onderhouden. 

Het ontbreken of bet in niet beboorlijken toestand 
zijn der bakens .kan nimmer aanleiding geven tot het 
betwisten van de grootte der mijnpacbt, volgens de 
goedgekeurde kaart en volgens den verleenden mijn
pachtbrief. 

23. 1) Hij, die van den eigenaar eener plaats of van Mijnpachtbricf aan 
den eigenaar van een stuk gronds een gedeelte mocht hnurdcr. 
buren, om daarop mijnen te exploiteeren, kan evenals 
de eigenaar en op dezelfde voorwaarden als deze, eenen 
mijnpacbtbrief verkrijgen, mits hij zijne huurcedule 
notarieel laat opstellen en registreeren. Deze mijnpacht 
zal vernieuwbaar zijn zoo lang hij huurder blijft. 

23a. Mijnpacbten en verpachte gronden met licenties Overmaking ~van 
of mijnpachten daarop, kunnen, in hun geheel of wel een mijnpacht. 
gedeeltelijk, van den eenen persoon op den anderen 
overgemaakt worden, onder bepaling neergelegd in art. 
14, wet no. 7, 1883. 

Bij de verdeeling van een mijnpacht stellen de 
bouders van gedeelten zich, zoowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, van af den datum waarop de registratie 
van de overdracht van bet hun toekomende deel heeft 
plaats gehad, tegenover de Regeering aansprakelijk voor 
de geheele opbetaling der gelden, volgens den origineelen 
mijnpachtbrief verschuldigd, en de stipte uitvoerir g der 
wettelijke bepalingen op mijnpacbten toepasselijk. 

Deze bepalingen zullen, rnet betrekking tot ver
deeling, ook van toepassing zijn op reeds verleende 
mijnpachten. 

Elke akte van overmaking zal een zegel moeten 
dragen volgens art. 82 dezer wet. 

Bij verkooping in executie van mijnpachten en ver
pachte gronden, zullen dezelfde bepalingen gelden als 
bij dergelijke verkooping van vaste eigendommen. 

1
) Zie aanteekeni ng bij art. 18 dezer wet. 
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24. Voor ieder prospect- en geproclameerd veld zal 
door de Regeering, indien noodig, een bevoegd ·persoon 
aangesteld worden als mijncommissaris, wiens salaris 
door den Uitv. Raad bepaald zal worden, tot nader 
besluit dienomtrent van den Eersten Volksraad. 

De Regeering zal eveneens het recht h8bben om, 
indien noodig, voor ieder prospect- of geproclarneerd 
veld een specialen rechterlijken ambtenaar aan te stellen, 
met den titel van Specialen Landdrost, met crimineele 
en civiele jurisdictie, gelijk aan die van den Land
drost. 

· Bij de benoeming van zulk een rechterlijken ambte
naar zullen door de Regeering nauwkeurig de grenzen 
moeten worden bepaald waar binnen hij jurisdictie 
he b ben zal. Binnen die grenzen zal dan de Landdrost 
van het respectievel~j ke district geen crimineele en civiele 
jurisdictie meer hebben. 

Bij de uitvoering der jurisdictie van dezen Specialen 
Landdrost zullen de wetten en costumen, in landdrost
hoven in gebruik, toegepast worden. Ook met betrek
king tot appel op een hooger Hof zullen diezelfde 
regelen gelden. Deze Speciale Landdrost zal binnen de 
grenzen van het veld waarover hij jurisdictie heeft, 
dezelfde rnacht hebben met betrekking tot huwelijken, 
als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de huwelijks
ordonnantie. 

Ook zal de Regeering bet recht hebben om naast 
den Specialen Landdrost nog een anderen rechterlijken 
ambtenaar 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. 

Omtrent het salaris van deze arnbtenaren zal dezelfde 
bepaling als bovenvermeld gelden. 

25. Den Mijncommissaris zal dezelfde eed afgevraagd 
worden als den Landdrost. Aile bearnbten, op welke 
delverij ook aangesteld, zullen behoorlijk oeeedigd 
worden bij aanvaarding hunner posten. 

~6. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden 
toegevoegd~ die, indien er geen Speciale Landdrost is, 
ook publieke aanklager en griffier van de Lagere Hoven 
zal zijn. Omtrent zijn salaris geldt dezelfde bepaling 
als in art. 24. 

27. Indien vereischt, zal de Regeering een of meer 
klerken toevoegen aan het departeinent van den Mijn
commissaris. 

Ten aanzien van het salari~ zal dezelfde bepaling 
gelden als in art. 24 omschreven is. 

27 a. De Regeering heeft de rnacht om, indien noodig, 
voor elk veld een of meer claiminspecteurs aan te stellen 
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en omtrent hunne werkzaamheden zulke regulaties te Regeering gemach
'Jlaken als zij moge noodig acbten. tigd regulaties voor 

Om trent bet salaris van de claiminspecteurs geldt hen op te trekken. 

dezelfde bepaling van art. 24. 
28. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over MachtvanMijncom

bet veld of de velden, waarover hij is aangesteld. Hij missaris. 
zal tevens bekleed zijn met de macht om alle zaken 
aangaande de delverijen te regelen en te besturen over-
eenkmnstig deze wet en alle regulatien die kr·achtens 
deze wet door de Regeering gepubliceerd mogen 
worden. 

Hij zal ook acht geven op de grieven der delvers Bepaalt waar niet 
en alles doen wat strekken kan tot het algemeen belang, gezocht,gedolvenof 
tot bevordering van den bloei der delverijen en van den ~:~~uwd mag wor
van den gezondbeidstoestand barer bevolking, bijv. het 
bepalen van plekken waar niet gedelfd of gezocht zal 
mogen worden voor bet openbouden van wegen, waar-
onder ook begrepen worden wegen of paden van de 
claims naar de batterijen en op plekken geschikt voor 
waterrechten, de geheele regeling van de uitgifte, in-
dien noodzakelij~~, van standlicentien en het bepalen 
van plekken waar al of niet gebouwd mag worden. 

Waar echter meer dan vijf standplaatsen naast of Standplaatsen. 
nabij elkander zouden komen, moet hij eerst door het 
Hoofd van het Mijnwczen de toestemming der Regeering 
bekomen, alvorens voor die meerdere standplaatsen 
licenties uit te reiken. 

De Regeering zal de macht hebben hem of een Persoonlijke belas
ander persoon onder hem het innen van persoonlijke ting. 
belasting binnen de grenzen van zijn veld op te dragen 
onder zulke regulatien als de Regeering noodig zal 
acbten vast te stellen. 

Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, zal Jurisdictie. 
hij crimineele en civiele jurisdictie hebben gelijk met 
die van den Landdrost. 

Hij zal ex-officio een Vrederechter zijn voor de Vrcderechter ex-
geheele Republiek. officio. 

Wat betreft de uitoefening van civiele en crimi
neele jurisdictie door den Mijncommissaris zullen de 
wetten en kostumen in landdrosthoven in gebruik 
toegepast worden. 

Ook met betrekking tot appel op een Hooger Hof 
zullen dezelfde regelen gelden. 

lndien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, Hnwelijken. 
zal de Mijncommissaris binnen de grenzen van het 
veld, waarover hij is aangesteld, dezelfde macht hebben 
met betrekking tot huwelijke.u als aan eenen Land-
drost gegeven wordt bij de hu:Welijks-ordonnantie. 

28a. De Regeering zal op zoodanige velden waar Vcrantw. klerken. 
zij zulks wenschelijk en noodzakelijk moge achten, een 
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of meer der klerken van den Mijncommis:saris aanstel
len als verantwoordelijke klerk of klerken. 

De Regeering zal het recht hebben zulke verant
woordel\jke klerken afzonderlijke standplaatsen op ver. 
schillende deelen van het geproclameerde veld aan te 
wijzen. Door de verantwoordelijkheid van zulk een 
klerk, werkzaam z\jnde op het hoofdkantoor van den 
1\1ijncommissaris zelf, wordt niet de verantwoordelijk
heid van den Mijncommissaris weggenomen. 

Een verantwoordelijke klerk zal alle licenties, val
lende onder zijne afdeeling kunnen uitreiken, alsmede 
kunnen ontvangen heerenrechten, venduleges, boeten, 
marktgelden, pachtgelden en andere speciale inkomsten; 
alsmede zulke andere werkzaamheden kunnen verrich
ten, als in de wet is bepaald, onder dezelfde bepalingen 
en voorschriften als daarorntrent gelden voor den Mijn
~ommissaris. 

Licentien door zulk een klerk geteekend en uit
gegeven, zullen dezelfde rech ten geven alsof zij waren 
geteekend en uitgegeven door den Mijncommissaris zelf. 

Verantwoordelijke klerken, een eigen afdeeling 
hebbende, zullen verplicht zijn behoorlijke registers te 
houden van alle door hen uitgereikte licenties, en zullen 
zoo spoedig mogelijk alle gelden door hen ontvangen, 
storten bij den Mijncommissaris, en binnen vier dagen 
na het einde van iedere maand hunne] verslagen en 
maandstaten bij den Mijncommissaris inzenden. 

De Regeering zal de macht hebben om zulk een 
Verantwoordelijken klerk te bekleeden met de macht 
en jurisdictie van een Resident-Vrederechter binnen 
zulke grenzen. als de Regeering zal bepalen. 

28b. De u1tgehouden gronden, volgens art. 20, voor 
huizen, gebouwen, watervoren, tuinen of landerijen, 
alsmede die onder art. 18 voor mijnpachteu, en voorts 
alle plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door 
eene publieke delverij of prospecteerveld, zullen staan 
onder jurisdictie van den Mijncommissaris, of indien 
zij er zijn, van de speciale rechterlijke ambtenaren van 
die delverij of dat prospecteerveld. 

De Regeering zal het recht hebben om bij procla
matie ook onder de jurisdictie van de ambtenaren op 
de publieke delverijen te brengen plaatsen of stukken 
gronds, grenzende aan die pu blieke del verij of in de 
nab\iheid daarvan liggende. 

28c. Waar op de verschillende geproclameerde (~el
verijen een persoon of rnaatschappij, houders van cla1ms 
of rnijnpacht, wenscht aan te leggen een buis, pijp ?f 
andere geleiding, tot het brengen van water naar ziJn 
of hare machine-standpla3:ts, of een weg tot h~t ':~r
voeren van kwarts of stoffen van de claims of rniJll-
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pacht naar de machineplaats, hetzij voor gewone door 
trekdieren getrokken wagens, of wel door zoogenaamde 
langs rails bewogen truckwagens, mits deze niet door 
stoom of electricitmt worden voortbewogen, zal de Mijn
commissaris daartoe vergnnning kunnen geven. 

Indien zoodanige watergeleidingen, gewone wegen 
of truckwegen over claims, mijnpachten, waterleidingen, 
straten, spoorwe5en, tramwegen of standplaatsen van 
andere personen gaan, dan zal de applicant, om de 
noodige ·vergunning voor den aanleg en de exploitatie 
daarvan te verkrijgen, eene schriftelijke aanvraag daar
toe moeten doen bij den betrokken M\jncommissaris. 
Deze aanvraag zal gedurende eene maand worden 
gepubliceerd in de Slaatscourant, en in een der plaat
selijke couranten, door en op kosten van applicant, ter 
kennisnarne van partijen, die hunne bezwaren en aan
spraken om compensatie bij den betrokken Mijncom
ml~saris binnen dien tijd moeten inzenden. Het bedrag 
dezer compensatie zal door twee arbiters worden be
paald. Een hunner zal gekozen worden door den aan
vrager en de ander door de belanghebbende partij. Bij 
verschil der arbiters zal de :MUncommissaris optreclen 
als eindbeslisser, wiens eindbeslissing dadelijk aan het 
Hoofd van M\jnwezen zal worden toegezonden ter over
legging aan de Regeering. Wanneer die eindbeslissing 
binnen een maand van af den dag van ontvangst ~er 
stukken ten Gouvernementskantore door de Regeenng 
niet wordt afgekeurd, zal dezelve beschouwd worden 
als te z\jn bekrachtigd. Indien geene bezwar_en worden 
ingediend~ zat <le M~jncommissaris het recht hebben 
zoodanige aanvrage toe te staan. Worden er wel be
zwaren ingediend, dan zal hij daaromtrent beslissen en 
van zoodanige uitspraak zullen de betrokken partijen 
1n appel lnmnen kornen bij bet lloofd van Mijnwezen, 
wiens uitspraak linaal zal zijn. 

2U. llet is het lloofd van het :Mijnwezen en de amb
tenaren van zijn departement, alsmedc Speciale Land
drosten, en Assistent-Landdrosten, Rechterlijke Commis
sarissen en de ambtenaren van hun Departement op een 
prospecteer- en geproclameerd veld, niet geoorloofd om, 
direct of indirect~ claims te hebben, eenigerlei handel te 
drijven, eenig agentschap van welken aara ook waar te 
nemen, of eenig aandeel te hebben in eene mijnmaat
schappij, of in eenig syndicaat of vennootschap van 
een delverszaak. 

Ook is het den Landdrosten, Hoofdam btenaren en 
hu~nen ondergeschikten verboden om als directeuren, 
adv1seuren, eontroleurs of als beambten verbonden te. 
zijn aan eene mijn-maatschappij. W ordt bet bevonden 
dat bovengenoemde ambtenaren zich schuldig maken 

Wie geen belang 
mogen hcbben in 
clainis enz. 
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aan overtreding van de bopalingen vorvat in 1lit artikel, 
dan kunnen zij, naar bevinding van zaken, door do Hegee
ring worden geschorst in hunne betrekking voor een 
zekeren tijd of wel worden ontslagen. 

30. In geproclameerde velden zal de 1\iijncommis
saris kunnen bepalen waar geprospeeteerd kan worden 
onder prospecteer-licentien en ook bepalen op welke 
plekken delvers-liGentien zullen moeten uitgenomen 
worden. 

De Mijncomn1issaris zal het recht hebben, indien 
applicatie daarvoor gedaan wordt, de delvers-licenties, 
waaronder claims gehouden worden, terug te brengen 
tot prospecteer-licenties, na behoorlijk onderzoek en na 
rapport van den claiminspecteur daaromtrent ontvangen 
te hebben. 

Bij bevinding dat iemand grond houdt onder pros
pecteer-licentie en er niet behoorl~jk op werkt ten ge
noege van den Mijncommissaris, met het doel edel metaal 
of edelgesteente te vinden, zal de ~lijncommissaris het 
recht hebben hem te gelasten delvers-licentie uit te nemen. 

De Mijncommissaris zal hierbij in aanmerking moeten 
nemen, dat, wanneer claims vereenigd zijn, de bewerking 
van een der aldus vereenigde claims op een tijdstip, als 
voldoende moet worden beschouwd, welko bepaling 
evenwel niet van toepassing zal zijn op claims, die reeds 
vroeger onder delvers-licentio werden gehouden. 

De licentiehouders kunnen, ingev<:~l zij ontevreden 
zijn met zoodanige beslissing van den Mijncommissaris, 
binnen 30 dagen in appcl komen bij de Hegeering, door 
het Hoofcl van hot Mijnwezen, waarna de Hegoering op 
cliens rapport flnaal zal bcslissen. 

leder Landdrost zal, uitgezowlcr1l op de geprocla
meerde velclen en de prospet.:teerveldcn, waar con Mijn
commissaris is aangesteld of aangcwezen, prospecteer-
1icentics binnen do grcnzcn van zijn 1listl'ict kunnen 
uitreiken. 

30a. De registratie van overdracht van claims en 
standplaatsen zal geschieden ten kantore van den be
trokken Mijncommissaris of Verant\\Toordelij ken klerk. 

30b. Ieder persoon of maatschapp~i, in lwt bezit van 
een claim, blok clain1s of waterrecl1t, truckwegen, ma
chine-standplaatsen, bewaarplaatson of waterlcidingen, 
kan bij den Mijncornmissaris een. verzoek in gest.:hrifte, 
behoorlijk geteekend en vergezeld van een sdwtskaart, 
of zoo mogelijk van een landmetcrskaart van de claims 
of waterrecht, deponeeren tot een onderzoek van zijn 
of haar aanspraken op zoodanig eigendom. 

Het zal daarna we.ttig en verplichtend zijn voor den· 
Mijncommissaris, om onderzoek in te stellen omtrent 
zoodanige aanspraken. Waar het blijken zal dat het 
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formeelc wettigc bewijs van bezitrecht gebrekkig rs 
wegens: 

a. het niet passeeren van transport; of 
b. eenig gebrek in de bevoegdheid of het gezag 

van eenigen persoon, die transport moge ge
geven hebben of voorgegeven moge hebben 
transport te geven; of 

c. den dood of afwezigheid van den persoon op 
wiens naam de rechten in geschil mochten 
geregistreerd staan; of 

d. de onbekwaamheid om eenige andere oorzaak 
van den how1er in bezit van zoodanig eigen
dom om bewijs van bezitrecht te bekomen 
op de wijze tot nog toe voorgeschreven door 
de wet; 

dan zal de M\jncommissaris het recht hebben een door 
hem geteekend bewijs van bezitrecht uit te reiken aan 
zoodanigen applicant. 

V 66r de uitreiking van zoodanig bewijs van bezit- Bewijs van feitelijk 
recht echter, moet eerst bewezen worden dat de appli- en rustig bezit. 

cant in vreedzaam bezit en genot is en gerechtigd om 
aanspraak te rnaken op de rechten waarvoor hij aanzoek 
gedaan heeft. 

Waar het recht van den applicant niet duidelijk Kennisgeving v·an 
is, zal de Mjjncommissaris niet dadelijk ecn bewijs van aanvrage. 
bezitrecht uitreiken aan hem, maar zal eenc kennis-
geving publicceren, vragcnde orn objecties tegen de uit-
reiking van zoodanig bewjjs van bezitrecht, te worden 
gemaakt binnen 3 rnaanden van af daturn er van. 

Zoo<lanige kermisgeving zal in de Hollandsche taal Publicatie daarvan. 
gepubliceenl worden driernaal in de Slualscourant en 
minstens crnmaal in een plaatselij k nieuwsblad, zoo dat 
m· is, en zal zoo clu idelij k mogelij k aangeven de ligging 
Yan het eigendom, den aard van de rechten gevorderd 
ten aanzien daarvan, den naam van den persoon die 
aanspraak maakt en ingeval eenig ander persoon gc-
registreerd is als de howler, den naam van zoodanig 
persoon. 

In geval in die dl'ie maanden geene objecties wor- Objecties. 
den ingediend, zal de beslissing van den Mijncommis-
saris. firtaal zijn. 

lngeval objcctics wor<lcn ingedicnd, zal de Mijn
commissaris als zoodanig claaromtrent beslissen. 
. Bet zal applicant vrijstaan~ indien hij ontevreden Appel. 
rs met de beslissing van den Mjjncommissaris, zich bin-
nen een maand van af den datum der beslissing te 
wenden tot het daar·toe bevoegd e Hof. 

Op een certiflcaat van bezitrecht voor claims of Zegelrecht op certi· 
-blokken claims zal een zegelrecht moeten worden vol- ficaat. 
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daan van vijf shillings per claim, en op andere certi
ficaten van bezitrecht zal een zegel van tien shillings 
op ieder certificaat geplaatst worden. 

31. Do Mijncommissaris zal verplicht zijn behoor
lijk boek te houden van alle inkomsten en uitgaven. 
Hij zal tevens behoorlijk registers houden van alle li
centien en rechten door hem aan person en of vennoot
schappen verleend en wel op de volgende wijze: 

a. Een register van alle beroeps- en bedrijfs
licentien. 

b. Een register van alle licentien uitgereikt aan 
delvers op de velden. 

c. Een register van alle prospecteer-licentien, uit
gereikt aan zoekers op private geproclameerde 
gronden, met vermelding van den eigenaar 
en de plaats waarop gegraven wordt. 

d. Een register van alle delvers-licenties, uitge
reikt voor gronden onder concessie of mijn
pacht, waarbij vermeld wordt de naam van 
den concessionaris of m~jnpachter en van 
de plaats. Geen licentie om op gronden onder 
concessie of mijnpacht te delven zal verleend 
worden dan alleen met s.:-~~riftelijke toe
stemming van den concessioi)?/·\s of mijn
pachter. 

e. Een register van alle toegekende rechten op 
waterleidingen, claims, enz. 

f'. Een register van alle overmakingen van claims 
o± andere m~jnrechten. 

g. Een register van alle mijnpachtbrieven door de 
Regeering volgens art. 50 verleend. 

h. En zulke . andere registers als de Regeering 
mocht willen voorschrijven. 

Aan het publiek zal inzage worden verleend van 
doze registers. B\j eenvowlige inzagu zal betaald worden 
de somma van 1s. GeL voor iedere i11zage. Bij schriJteliike 
inlichting moot een bedrag van 5s. voor ieder geval be
taald worden, bestaande in zegels, die op het flocument 
geheeht en gecancelleerd moeten worden. 

82. De M:ijncommissarissen zullen vooets verplicht 
zijn rnaandelijks hunne staten te zenucn aan den The
saurier-Generaal, en in diens kan to or de landsgelden in 
hun bezit maandelijks te storten. 

33. Op hot navolgende zal door de M~jncommissa
rissen en Verantwoordelijke klerken nauwkeurig gelet 
worden: 

a. Dat niemand zonder hehoorlijke licentie eenig 
beroep of bedrijf zal 11itoefenen, d.elven of 
zoeken zal. 
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b. Dat hun klerk of klerken behoorlijk boek en 
notulen houden van aile zaken in hun Hof 
behandeld of beslist en dat hunne onder
hoorige en ondergeschikte ambtenaren hunne 
plichten vervullen en verantwoording doen 
van alles hun opgedragen of van gelden hun 
toevertrouwd. 

c. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen en 
gevangenissen, tenten, goederen, enz., enz., 
in goede orde worden gehouden. 

d. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goe
deren uit het buitenland ingevoerd en waar
op nog geen recht betaald is, zorgvuldig 
worden ingevorderd. 

e. Dat bet zegelrecht en heerenrecht aan de Re
geering verschuldigd op alle overmakingen 
van claims en standplaatsen behoorlijk vol
daan wordt. 

f. Dat alle leges of andere gelden den Staat toe
komende volgens deze wet of latere wetten 
en regulatien, promptelijk betaald worden 
en dat alle officieele documenten aan zegel
recht onderhevig zijn. 

g. Alle boetegelden en hofkosten, ontvangen ten 
kantore van de Speciale Landdrosten, moeten 
rnaandelijks bij de Mijncommissarissen worden 
gestort, met overlegging van een gespecifi
ceerden staat der beboete personen. 

34. V ervallen. 
35. V ervallen. 
36. V ervallcn. 
37. V ervallen. 
38. V ervallen. 
39. V ervallen. 
40. Verva1len. 
41. Van clo ultspraak van den M\jncommissaris of Appel van de nit

van den Speci.alen Lamldrost, zoo di_o or is, zal oe appCI spraken van Mijnc. 
zijn op het Rondgaand Hof, den Rechter zitting hou- of Spec. Landdrost. 

rl.ende te Pretoria, of het Hooggerechtshof. 
1~2. Vervallen. 
4R. Aan personen of maatschappijon, die houders 

zijn van concessien of n1\jnpachten op pri rate of op 
Gouvernementsgronden, zal het vrijstaan, zonder ver
breking der concession of mijnpachten, personen te 
vergunnen op die gronden onder concessie of mijn
pacht tot hun voordeel te delven, onder zulke wettige 

Honders van mijn
concessies en mijn
pach ten mogen der
den verzoeken daar
op te del ven. 

overeenkomsten als genoemde concessionarissen of 
mijnpachthouders en personen onderling mogen maken; 
mits ieder persoon, dus delvende, eene licentie uit- Licentie daarvoor 
neemt bij den ambtenaar onder_ wiens administratie noodig. 
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deze grond gelegen is. Op zulk eeRc licentie zal uit
drukkelijk worden aan~eduid op welke mijnpacht of 
concessie dezelve is verleend, terw~jl de betaling zal 
z~jn 10s. of 20s. per maand~ berekend tegen eene opper
vlakte gelijk aan een claim of gecleelte grooter dan de 
helft daarvan~ en wel al naarmate geprospecteerd of 
gedolven wordt. De bepalingen omtrent claims zijn in 
deze van toepassing, behalve die omtrent het terug
vallen aan de Hegeering, ingeval van wanbetaling der 
licentiegelden. 

De c mcessie- of mijnpachthouder is verplicht van 
elke verleende vergunning kennis tc geven aan den 
ambtenaar, onder wiens administratie de bedoelde grond 
gelegen is. Elke overtreding zal gestraft worden met 
eene boete van ten hoogste £10. 

44. Aile geadmitteerde agenten, procureurs of ad
vocaten1 die volgens landswetten gerechtigd zijn bij de 
Ci viele Hoven des lands te practiseeren zullen toege
laten worden op de velden o1n te practiseeren. 

Het tarief van licentien, benoJdigd om in een Hof 
op de velden te kunnen verschijnen en ageeren, zal 
zijn naar v~stgestelde ordonnantie. 

Geen ongelicentieerd persoon zal het recht hebben 
zaken in een Hof voor anderen waar te nemen. Echter 
zal bet een iegelij k vrijstaan, wanneer hij zulks ver
langt, z~jne zaak in eigen persoon voor een Hof op de 
velden te behandelen. Hij zal echter niet het recht 
hebben kostenrekeningen voor bet verdedigcn zijncr 
zaak te maken, behalvc van getuigegelden, hofpenningen 
en dagvaarding. 

4G. De conccssionaris of mijn pachtcr, die <lclvcrs 
toclaat op zijn geconcessioncerden of mijupachtgrond 
tc delven, volgens artikel .13, zal gcrcchtigd zijn bij het 
einde van iedere maand van de Regecring-te ontvangen 
drie-vienle van <lc vnor licentien hctaalde gelden. 

4G. Delvers op geeoncessioneenlcn of mijnpachtgrond 
zullen siaan ondcl' den Mijncommissaris ondet· wiens 
administraiie zoodanige grond valt of den naastbijzijnden 
M~jncommissaris of den Landdrost van hun district, 
volgens beslissing der Hegeering. 

47. Eigenaren en gebruikers van gronden langs 
rivieren of anderen \vatcrloop, zullen gcen recht van aciic 
hcbbcn tegen de Hcgeering of cenigc goudmijn-corn
pagnie of gouddel vers of andere eom pagnien of person en, 
onaer bescherming van 's lands wetten mijnen exploi
teerende of dclvende, orntrent schadevergoeding ·wegens 
het troebel maken of vermoddering van het water in 
gemelde rivieren of waterloopen door het te gebruiken 
voor de mijnen. 

De Regeering zal even \tvel het rccbt hebben om ten 
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aanzien van het troebel maken of vermodderen van 
nvwren of waterloopen maatregelen te nemen en be-
palingen te maken. · 

48. Met betrekking tot de waterverdeeling wordt het 
aan den Mijncommissaris van elk geproclameerd veld 
overgelaten om, onderworpen aan de nadere goedkeuring 
van de Regeering, na overleg met het Hoofd van het 
Mijnwezen, zulke regulatien te maken ten opzichte van 
de waterverdeeling, als naar omstandigheden van zulk 
een veld billijk en redelijk mogen geacht worden, met 
inachtneming van aile rechten van private eigenaren. 

Met betrekking tot publieke veld en wordt uitdrukkelijk 
verklaard dat geen delver, onder welke omstandigheid ook, 
eenig eigendomsrecht in het water, door eenige rivier, 
waterloop of gelegde watervoor loopende, zal hebben. 
Slechts zal men het recht van gebruik van genoemd water 
volgens wet of regulatien hebben. In gevallen, waar 
onder sommige omstandigheden schade rnoet vergoed 
worden, zal de waarde van het water niet in aan
merking komen. 

De Regeering zal, bij overeenkomst, bijzondere 
waterrechtcn kunnen toekennen op Gouvernements
gronden en ook voor algemeene belangen, op geprocla
meerde private gronden. 

48a. Houders van nl\jnpachten en behoorlijk ont
gonnen delvers-claims zullen gerechtigd zijn tot het ver
krijgen van waterrechten. 

Bewerkers van "tailings" hebben het recht waterrech
ten te verkrijgen en te geeieten, onder zulke bepalingcn 
a1s daaromtrent door de Hegeering, na overleg met het 
Hoofd van het Mijnwezen, n1ogen worden vastgesteld. 

1-Hb. lndien vu~n· de in werking trcding clezer ge
vvijzigde wet, watcrrecllten zijn verleend door Delvers
Comite's, wict' rcgulatic~n niet waren goeclgekeurd door 
de Hogcering, dan zal dit feit op ziehze]vnn goon rerlcn 
zijn tot vmTrictiging of niet-l>ekraehtiging dezel' rechten, 
1naar zuUen helanghehbenclen bij zoodanige \vaterechten, 
evenals ook howlers van waterrechten die nog niet door 
het Hoofd van Mijnwezen worden hekraehtigd, gehouden 
zijn on1 binnen zes rnaandnn na cle in werldng tretling 
dezer go-vvi.izig<le -vvet, aanzook to doen voot· e::m certi-
11eaat van bezitrecltt voor zoodanig watorrocht, volgens 
ar~: 30b, of voor bekraehtiging door het Hoofd van het 
M~jn\vezen, op oe w~jze als hierachter mnsehreven. 

Mocht het blijken dat andere ongeregeldheden hob
ben plaats gehad bU het verleenen van bovenbedoeldc 
onbekraehtigde vvaterrechten, zooals o.a. wanneer zij 
bij de verleening niet verbonden waren aan claims, 
mijnpacht of recht tot het bewerken van «tailings,» of 
wanneer zoodanig mijnrecht, waarvoor zij verleend 

Regula ties voor wa
terverdeeling. 

Verkrijging van wa
terrechten. 

Bepalingen om trent 
waterrechten door 
delvers.comite ver
leend. 
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waren, reeds vervallen is, dan zal voor zoodanige water
rechten geen certificaat van bezitrecht uitgereikt wor
den en zullen ~dj niet door het Hoofd van het Mijn
wezen worden bekrachtigd. Mochten evenwel dergelijke 
waterrechten vfJ6r de inwerkingtn,ding dezer gewjjzigde 
wet in bezit en gebruik zijn van andere pm·soncn of 
rnaatschappjjen in bet bezit van bovenbedoelcle mijn
rechten, dan zullen bij een nienwe applicatie, volgens 
de hierachter omschreven wi.ize voor zoodanig water
recht binnen den bovenbepaalden tijd, die personen of 
maatschapp\jen de voorkeur genieten. 

Voortaan zullen geene waterrechten op geprocla
meerde gronden verleend worden, die niet verbonden 
zijn aan claims, mijnpacht of een recht tot bet bower
ken van «tailings,)) tenzij met uitdrukkelijke toestem
ming der Regeering. 

48c. A pplicaties voor waterrechten rnoeten ge
schieden bij den Mijncommissaris, en elke applicatie 
zal een zegel moeten d1 agen ter waarde van vijf shil
lings, en moet vergezelcl gaan van plannen in viervoud, 
vervaardigd door een bekwaam lngenieur of Landmeter, 
en die zoodanige aansluitingen en bizonderheden moeten 
bevatten als door den Mijncommissaris, in overeen
stemming met de artt. 21 en 22 der lnstructies voor 
Claiminspecteurs, zullen verlangcl worden. De plannen 
rnoeten door den Claiminspecteur voor correct met de 
afbakening geteekend worden. 

De applicaties moeten gescbieden in zoodanigen vorm 
als van tijd tot tijd door bet Hoofd van bet Mijnwezen 
zal worden bepaald, en aile daarin ver]angde bizonder
heden moeten ook op de plannen voorkomen. 

48d. Van deze applicaties zal door den applicant 
eene kennisgeving moeten gepubliceerd worclen, 3 maal 
in de Staatscourrant en minstens 1 maal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo or een is. Deze kennisgeving zal door 
den 1\tiijncommissaris uitgereikt worclen in den vorm 
als door bet Hoofd van bet Mijnwezen vastgesteld. 

ne app]iratie met plannen zal tevens geclurenclc 
eene maanrl op bet kantoor van den Mjjncornmissaris 
ter inzage liggen voor belanghebbenden, die hunne 
objecties bij den betrokken Mijncornrnissaris binnen 
dien tijd kunnen inzenden. 

Worden deze objecties, partijen gehoord, door 
den Mijncornmissaris ongegrond bevonden, zoo zal hij 
de applicatie kunnen toestaan. 

Wanneer meer dan een applicant aanzoek doen 
tot verkrijging van een en hetzelfde v:aterrechtl zal de 
Mijncommissaris, na partijen gehoord te hebben, be
slissen wie daartoe gerechtigd. is. 

Van de beslissing van den Mijucomrnissaris zal 
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binnen veertien dagen appel zijn bij bet Hoofd van 
het M\jnwezen, wiens beslissing finaal zal zijn. 

48e. Alle vergunningen van waterrechten worden 
opgezonden naar het Hoofd van bet Mijnwezen ter be
krachtiging, vergezeld van eene kopie der applicatie, van 
de plannen en het rapport van den Mijncommissaris 
over bet al of niet wenschelijke van de bekrachtiging, 
over de behandeling der objecties, zoo die er waren, enz. 

Voortaan zullen geene waterrechten als geldig be
schou wd worden, tenzij bekrachtigd door bet Hoofd van 
het Mijnwezen, of begrepen in een certificaat van be
zitrecht. 

48{. Op alle waterrechten, hierna te worden verleend 
en bestemd en gebruikt als drijfkracht, zal betaald 
worden de som van 15s. per 1naand voor elke paarde
kracht voor ieder waterrecht, eene kracht van 10 
paardekrachten niet te boven gaande; en eene som van 
2s. 6d. per paardekracht voor ieder waterrecht eene kracht 
van 10 paardekrachten te boven gaande. 

48g. Bij het vervallen van claims of mijnpacht, 
of van een recht tot bet bewerken van «tailings,)) ver
valt tevens bet voor het bewerken dier claims, m~jn
pacht of «tailings)) vergunde waterrecht. De laatste 
houder van zoodanig waterrecht heeft echter~ gedurende 
eene maand na den datum waarop bovenbedoeld mijn
recht vervallen is, een preferent recht tot bet terug
bekomen van bet waterrecht, tot bet bewerken van 
andere hem toebehoorende claims, mijnpacht of «tail
ings,)) wanneer hij daartoe op de gewone wijze eene 
nieuwe applicatie indient. 

Een waterrecht kan ook op voordracht van den 
Mijncommissaris, door het Hoofd van het Mijnwezen 
vervallen verklaard worden, wanneer binnen twee jaren 
na de bekrachtiging daarvan, de machinerie, waarvoor 
het waterrecht was aangevraagd, niet in werkende orde 
is of van het waterrecht nog geen behoorlij :{ gebruik 
\vordt gemaakt. 

48h. Water, door den bewerker van Inijnpacht 
of claims op kunstmatige wijze verkregen, door het 
zinken van putten of door opzameling in dammen op 
hun mijnpachtgrond of claims, zal niet mogen worden 
nitgcgeven, doch blijft ter beschikking van den eigenaar 
of bezitter dier mijnpacht of claims. 

49. De Staatspresident zal de macht hebben nmat
regelen tot de oprichting van eene politiemacht te nemen, 
on verder zulke stappen te doen in overeenstmnming 
met deze wet als hij noodzakelijk rnag achten voor het 
algemeen welzijn en de goede orde der velden. 

Genoemde politiemacht zal staan onder bevel van 
den ambtenaar belast met de crimineele jurisdictie. 

Bekrachtiging door 
Hoofd v. Mijnwezen. 
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50. Geen concessien op Gouvernementsgrond zullen 
in het vervolg verleend worden. W anneer echter loca
liteiten worden aangetrofien, waar geen genoegzame 
voordeelen verbonden zijn aan de bewerking der claims 
door enkele delvers, of waar de grond, nareeds claims
gewijze bewerkt te zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige 
localiteiten onder mijnpaeht 1

) uitgegeven kunnen worden 
aan eenen delver of aan delvers v6or een bepaald getal 
jaren. ten einde ze door n1iddel van machines of op 
andere wijze te bewerken, en wel op de volgende voor
waarden:-

a. De uitgestrektheid van stukken gronds onder 
mijnpacht zal niet minder zijn dan 150 bij 
150 treden, noch grooter dan 1000 bij 1000 
treden. 

b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand 
aangeplakt staan ten kantore van den Land
drost van het respectieve district, of zoo 
de grond staat onder een Mijncommissaris, 
ten kantore van dezen en ook op den aan
gevraagden grond, en zal moeten bevatten 
eene volledige omschrijving van den grond, 
wat aangaat de gr ootte, de Jigging en of hij 
reeds bewerkt is of niet. 

c. Ieder belanghebbende heeft het recht bezwaren 
in te brengen tegen de uitgifte onder mijn
pacht van een stuk gronds, hetgeen schrif
telijk geschieden moet met opgave van de 
redenen van deze zijne bezwaren, naar wier 
geldigheid de Landdrost of Mijncommissaris 
onderzoek zal do en. 

d. Dadelijk na verloop van den t~jd van kennis
geving zal de Landdrost of de Mijncommissaris 
de aanvrage bij de Regeering inzenden met 
zijn rapport. Keurt de Regeering haar 
goed, dan zal de mijnpacht verleend worden 
volgens vorm voorkomend 1n de schedulen 
dezer wet. 

e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pacht
geld, telkens vooruit te voldoen, betaald 
worden berekend naar 10s. per morgen jaar
lijks. De mijnpachtbrief zal een zegel moeten 
dragen ter waarde van vijf ponden sterling. 

f. Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op 
dezelfde wijze en ·onder dezelfde bepalingen 
als claims en andere mijnrechten. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 313, dd. 13 Juni 1893. 
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g. Zoo de grond, waarop ee• mijnpachtbriefver
leend werd, niet bewerkt wordt, zal de mijn
pachtbrief niet vernieuwd kunnen worden, 
tenzij dan met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming der Regeering. 

h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering 
zal wenschelijk achten. 

51. Iedere aanvrage om mijnpacht, recht van water
leiding, bescherming, vereeniging van claims en andere 
dergelijke aanvragen zullen zegels moeten dragen ter 
waarde van vijf shillings sterling. 

5:>.. Delvers of prospecteerders, zijnde houders van 
aan elkander grenzende claims ten getale van niet meer 
dan twaalf, die hunne clairns wenschen te vereenigen, 
zullen gemelde claims als vereenigd kunnen laten re
gistreeren met alle waterrechten aan zulke claims be
hoorende, op aanvrage ten kantore van den betrokken 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk. 

Bij registratie zal klaar en duidelijk het aandeel 
va.n iederen delver of prospecteerder moeten omschre
ven worden. 

B\j verleening van certificaat van zulke vereeniging, 
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders 
der vereenigde claims de gewone voorrechten genieten, 
bij desbetreffende regulaties op de velden, waar zij 
gelegen zijn. 

De amalgamatie van claims ver~;·alt niet door de 
verandering der licenties. 

52a. Elke delversclaim of elk geamalgameerd blok 
van delversclaims kan speciaal worden geregistreerd op 
de w\ize als hieronder uiteengezet. 

52b. Personen, die hunne claim of blok vap. claims 
speciaal wenschen te laten registreeren, moeten daartoe 
aanzoek doen bij den· hetrokken Mijncommissaris, 
zooveel mogelij k in den vorm als hier~chter voor
geschreven. 

Deze applicatie zal een zegel moeten dragen volgens 
het bij art. 51 bepaalde en moet vergezeld gaan van 
eene kaart, vervaardigd door een geadmitteerd land
meter. De applicatie met kaart zal gedurende eene maand 
op het Mijncommissariskantoor voor het publiek ter 
inzage liggen. 

De Mijncommissa1~is zal daarop aan den aanvrager 
eene kennisgeving uitreiken zooveel mogelijk in den 
vorm als hierachter voorgeschreven waarin dag en 
datum van behandeling zal worden vastgesteld (tusschen 
datum van publicatie van kennisgeving en datum van 
behandeling moet minstens een tijd van een maand zijn). 

Deze kennisgeving zal gepubliceerd worden eenmaal 
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in de Staatscourant en tweemaal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo dat er is. 

. Indien :r66~ g~noemd~ behandeling g~en ken!lisge
VIng van ob]ectle IS gesch1ed aan den M1Jncomm1ssaris 
en den applicant, en overigens aan de wet is voldaan, 
zal de Mijncommissaris de applicatie kunnen toestaan 
en de speciale registratie zal dan geschieden als verde~ 
hierin is uiteengezet. Een kennisgeving van objectie 
zal een zegel dragen van vijf shillings volgens art. 51. 

W anneer v66r genoemde behandeling zulk eene 
kennisgeving van objectie bij den Mijncommissaris ont
vangen zal zijn, dan zal de speciale registratie voorloo
pig niet toegestaan worden. 
- Binnen tien dagen na kennisgeving ·yan objectie zal 
de persoon die objecteert, tegen den applicant rechter
lijke stappen moeten nemeri om de geldio·verklaring 
zijner objectie te verkr~jgen. Deze geldigverldaring kan 
bij applicatie worden gevraagd. I-Iierin zal de ambte
naar, belast met de civiele rechtspraak op het veld, 
iurisdictie hebben, en deze zal omtrent de speciale _ 
registratie zulk een order geven als hij noodig zal achten. 

lndien de applicatie voor speciale registratie van 
een claim of claims wordt toegestaan, zal die registratie 
geschieden in een afzonderlijk daarvoor aan te leggen 
register waarvan de vorm door het Hoofd van het Mijn
wezen zal worden voorgesehreven. 

Van die speeiale registratie zal een eertifieaat wor
den uitgereikt zooveel mogelijk volgens den vorm als 
hieraehter voorgesehreven. 

Dit eertifieaat zal een zegel dragen, berekend tegen 
tien shillings per claim. 

Geen certifieaat zal worden uitgereikt tenzij alle 
op de claim of claims verschuldigcle gelclen zijn betaald. 

52c. Het zal den Mijncomnnssaris niet geoorloofd 
zijn speeiaal geregistreerde claims, waarop een verband is 
gepasseerd, onder prospecteer-licenties terug te brengen. 

52d. Op speciaal geregistreerde claims is art. 61 b niet 
van toepassing. 

Wanneer de betaling van delverslicentien voor zulke 
claims zes maanden of meer ten achter is, zal de Mijn
commissaris in de Staatscourant en, indien door de 
Regeering wenschelijk geacht, ook in een plaatselijk 
nieuwsblad tot de betaling daarvan aanmanen. 

De Mijncomrnissaris zal verplicht zijn deze aanma
ning dadelijk na verloop der genoemde zes maanden 
te doen. 

Indien binnen drie maanden na datum der publi
catie van de aanmaning de betaling van alle versctml
digde gelden niet gevolgd is, zal de claim of zullen de 
claims door de Regeering publiek kunnen worde11 ver-
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kocht op zulk een wijze als door haar zal worden 
bepaald. 

De datum van verkoop zal in de Staatscourant en, 
indien door de Regeering wensc.helij k geacht, ook in een 
plaatselijk nieuwsblad, minstens vecrtien dagen tevoren 
worden gepubliceerd. 

Uit de opbrengst zullen allereerst alle gelden aan 
het Gouvernement verschuldigd voldaan worden. Onder 
die gelden zal eel'l bedrag van £2 10s. per claim wor
den gerekend als boete en voor onkosten. 

52e. Ret art. 52d zal ook van kracht zijn ten op
zichte van del ver:::;claims of geamalgameerde blokken van 
del versclaims, voor welker s peciale registratie in tern1en 
van art. 52b applicatie is gemaakt en wel voorloopig en 
alleen zoolang als met de applicatie volgens de bepa
lingen en binnen de termijnen in art. 52b gesteld, 
voortgang wordt gemaakt. totdat die applicatie zal zijn 
toegestaan of geweigerd. 

52{. Op speciaal geregistreerde claims, op mij n
pachten en bezitrechten, volgens artt. 6d e. v. kan, 
evenals op vast eigendom, hypotheek worden gegeven. 

Dezelfde bepalingen, als bij hypotheek op vast 
eigendom, zullen ten dien aanzien gelden, zooals o. a. 
met betrekking tot de rechten van crediteuren en ver
koopingen in executie, ook wat betreft het uitmaken 
van de hypotheek- en verband-akten en de personen 
daartoe gerechtigd, zullende de Mijncommissarissen de
zelfde macht bezitten, welke aan Landdrosten dienaan
gaande bij de wet is toegekend. 

Echter zal een hypotheek op speciaal geregisireerde 
claims bij notarieele akte kunnen worden gepasseerd 
en de registratie van zulk een hypotheek zal geschie
den ten kantore van den Mijncomrnissaris, bij wien de 
speciale registratie der claim of claims is geschied en 
niet ten kantore van den Registrateur van Akten, tenzij 
als gewone notarieele akte, nadat behoorlijke registratie 
ten kantore van den betrokken Mijncommissaris heeft 
plaats gevonden. 

De zegelrechten, zooals door de wet is bepaald bij 
vaste of onroerende goederen, zullen hier ook van toe
passing zijn. 

52g. Standplaatsen op geproclameerde gronden kun·
nen speciaal geregistreerd worden op dezelfde wijr.e als 
hiervoor omschreven ten aanzien van del versclaims: 
echter zal geene publicatie eener kennisgeving noodig 
zijn en de Mijncommissaris zal in dit geval de speciale 
registratie dadelijk kunnen toestaan en een certificaat 
daarvan uitreiken, indien bij hem daartegen geene be
zwaren bestaan. 

14 
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52h. Omtrent de betaling der licentien op ~peciaal 
geregistreerde standplaatsen, zullen de regelen gelden 
voorgeschreven in art. G2d ten aanzien van speciaal 
geregistreerde claims. 

52i. Op speciaal geregistreerde standplaatsen kan 
hypotheek worden gegeven onder geheel dezelfde bepa
lingen als hierin bepaald ten aanzien van hypotheek op 
speciaal geregistreerde claims. 

53. V ervallen. 
54:. Wordt onder deze wet een terrein bij procla

matie tot publieke delverij verklaard, zoo zal de 
porsoon of zullen de personen, die onder prospecteerlicen
tie zich prospecteerclaims op dat terrein heeft of 
hebben afgebakend, gerechtigd zijn zoodanige claims te 
blijven behouden, mits aan deze wet voldaan worde. 

55. V ervallen. 
56. V ervallen. 
57. Protectie voor alluviale claims zal verleend 

worden in geval van ziekte of onder zulke bijzondere 
omstandigheden als naar bet oordeel van den Mijn
commissaris voldoende geacht mogen worden om de 
protectie te verleenen. 

De tijd van protectie zal naar den aard van ieder 
geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal wor
den voor het verleenen der protectie. 

57a. Hij die op commando is of voldaan heeft nan 
eene oproeping tot het bewaren van orde en rust, zal 
van zelf protectie op zijn claim of claims hebben ge
durende den tijd dat hij op commando of bedoelden 
specialen dienst is, en in geval van commando, nog ge
durende 30 dagen na zijne aflossing van dat commando; 
zonder dat die protectie speciaal behoeft te worden 
toegestaan, 1nits hij van zoodanige oproeping kennis 
geeft aan den desbetrefl'enden Mijncommissaris. 

Gedurende den tijd dezer protectie zullen geen 
licentiegelden op de claims betaald behoeven te worden. 

57 b. Voorloopige kwijtschelding van claim-licentie
gelden kan verleend worden in geval van ziekte of wegens 
ongezondheid der streek, als naar het oordeel van den 
Mijncommissaris voldoende geacht moge worden om 
kwijtschelding te verleenen. Elk zoodanig geval van 
kwijtschelding zal zoo spoedig rnogelijk door den Mijn
commissaris, met volledig rapport naar het Hoofd van 
bet Mijnwezen worden gezonden, ter finale goed- of 
afkeuring door de Hegeering, die de kwijtschelding al 
of niet zal bekrachtigen. 

De tijd van kwijtschelding zal naar den aard van 
ieder geval bepaald \vorden, terwijl niets geheven zal 
worden voor het verleenen daarvan. 
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58. Claims, behoorende tot den boedel van een 
overleden persoon, znllen niet vervallen, tenzjj de 
executenr in gebreke bl~jft, om RO dagen na ontvangst 
van zijn aanstelling of bekrachtiging daarvan door den 
Weesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen. 

Bij verdere geregelde voldoening aan de bepalin
gen der wet zullen zulke claims beschouwd worden 
als baten van den boedel, en als zoodanig wordep 
behandeld volgens de bepalingen der weeswet. 

59. W anneer bet noodig mocht bevonden worder. 
in het algemeen be lang voor pu blieke doeleinden, zoo
als voor spoorwegen, groote waterleidingen, enz., eens 
afgestane rechten in hun geheel of ten eleele in te 
trekken, zal de Regeering het recht hebben zulks te doen 
met vergoeding, bij onderlinge overeenkomst tusschen 
belanghebbenden en de Regeering te bepalen. Ingeval 
zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal de be
paling der vergoeding bij arbitrage geschieden door 
een of meer wederzijds aangestelde personen, met 
referte tot een door de arbiters gekozen en van te 
voren benoemden scheidsrechter, die, indien de arbiters 
niet overeen kunnen komen op een of meer punten in 
geschil, over zoodanige punten beslissen kan. 

60. 1) Een terrein eenmaal tot eene publieke delverij 
of deel daarvan verklaard, zal noch geheel noch ge
deeltelijk kunnen gesloten worden, dan alleen wanneer 
het aantal delvers binnen de grenzen van zoodanig 
terrein, minder is dan een getal, berekend naar een 
persoon op iedere twintig morgen. 

Ingeval van sluiting van een publieke delverij of 
deel daarvan, zal daarvan drie maanden vooraf kennis 
gegeven worden en behoorlij k zorg gedragen worden 
voor de voortzetting van den arbeid van hen wier 
claims nog niet uitgewerkt zijn, of com pensatie ter 
keuze van de Regeering. 

Wanneer echter binnen den privaten grond, die als 
pu blieke del verij geproclameerd is, locali teiten worden 
aangetroffen, waar geen genoegzame voordeelen ver
bonden zijn aan de bewerking der claims door enkele 
delvers, of waar de grond, na reeds claimsgewijze be
werld te zijn, weer verlaten is, zal de Regeering het 
recht hebben op zulke iocaliteiten mijnpachten 1

) uit te 
geven volgens de ·bepalingen vervat in de artt. 18, 22 
en 23 dezer wet. 
. Op private geproclameerde plaatsen zullen, twee 
J3;ren na de proclamatie derzelve, stukken gronds mogen 
u1tgegeven worden voor tuinen en plantages, op zulke 
plekken alwaar het gebleken is dat er geen goudhou-

1
) Zie E.V.R.B. art. 313, dd. 13 Juni 1893. 
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de11de riffen of alluviale depositas aanwezig zijn, en wel 
onder de volgende voorwaarden : 

1. De uitgifte van zulke gronden geschiedt op 
aanvrage van den eigenaar, onder zulke voor
waarden als deze mocbt vaststellen, door de 
Regeering, na onderzoek door den betrokken 
Mijncommissaris en op voordracbt van het 
Hoofd van bet :Mijnwezen. 

2. Indien bet later mocbt blijken dat er goud
boudende riffen aanwezig zijn, zal de ge
recbtigde tot dat stuk grond de voorkeur 
behben bet te bewerken onder delvers-licen
ties. Indien zoodanigo gorechtigde niet 
wenscbt gebruik te maken van zijn recbt als 
voormeld, zal het een ander persoon vrijstaan 
bet te doen, rnits hij den gerechtigde voor 
alle gedane werk en aangebrachte verbete
ringen op gezegden grond, uitbetale naar 
taxatie, door arbiters te worden vastgesteld. 

60a. Wanneer stukken gronds volgens bet voor
gaande artikel uitgegeven zijn voor tuinen en plantages 
zullen zu1 ke stukken gronds voor geen ander doel mogen 
worden gebruikt. 

61. Elk blank persoon~ die zich ondenverpt aan de 
wetten des lands en aan den ambtenaar, die de in 
dit artikel genoemde licentien uitreikt, de kwitantie 
of bet certificaat overlegt, dat bij zijne persoon
lijke belastingen, volgens wet, over bet loopende jaar 
heeft betaald, zal bet recht hebben eene delvers
licentie te verkrijgen voor twintig shillings per maand, 
om op publiek veld te delven of te mijnen naar edel
gesteenten en edele metalen. Deze licentie van twintig 
shillings zal echter slechts kunnen ge8ischt worden 
voor claims waarop reeds machinerie opgericht en in 
werkende orde is, of indien, onverschillig waar, reeds 
gebruik gemaakt wordt van macbinerie voor bet ver
gruizen van kwarts van die claims afkomstig. W aar in 
andere gevallen de Mijncommissaris het uitnemen van 
een delverslicentie gelast, zal daarvoo.r slechts vijftien 
shillings per maand betaald behoeven te worden. Ook 
beeft elk blank persoon, mits voldoende aan dezelfde voor
waarde, het recht eene prospecteerlicentie te 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 ge
'ilteld of op private gronden, in overeenstem1ning met 
de bepalingen dezer wet. Voor een licentie om te pros-
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pecteeren zal betaald moeten worden vijf shillings per 
maand. 

ti1a. Ten aanzien van het laten afbakenen en daarna 
houden van een delvers- of prospecteerclaim door 
middel van een procuratiehouder, gelden de volgende 
regelen: 

a. Mannelijke en vrouwel~jke personen in bet bin
nenland gevestigd, zullen door een procuratie
houder delvers- of prospecteerclaims kunnen · 
laten afbakenen en daarna houden, mits in
geval zij gehuwde vrouwen zijn, bijgestaan 
door den echtgenoot, en in geval zij minder
jarigen zijn, bijgestaan door en door tusschen
komst van ouder of voogd. 

1\1eerderjarige mannelijke personen, han
delende namens zichzel ven of als echtgenoot, 
ouder of voogd, zullen bij hunna procuratie 
moeten overleggen de kwitantie of het certi
ficaat vermeld in art. 61. 

b. Meerderjarige mannelijke personen, in het 
buitenland gevestigd, zullen door een procu
ratiehouder delvers- of prospecteerclaims kun
nen laten afbakenen en daarna houden, mits 
de alde van procuratie notarieel is opgemaakt 
en behoorl~jk gelegaliseerd, en deze procu
ratie behalve het gewone zegel van 1s. 6d. een 
zegel dezer Republiek van 1 pond stg. draagt. 

Dit zegel zal jaarlijks moeten worden 
vernieuwd en is voor elke procuratie door 
dienzelfden persoon op eenig goudveld dezer 
· Republiek gebruikt, geldig voor dat jaar. 

De procuratiehouder kan daarvoor kwi
tantie of duphcaat-kwitantio vorkrijgen van 
den ambtenaar die het zegel op de eerste 
procuratie van dien procuratiegever voor dat 
jaar l1eeft vernietigd. 

De procuraties zullen in elk geval ten kantore van 
den betrokken Mijncomn1issaris moeten worden over
gelegd. 

Geene vrouwen of minderjarigen in het buitenland 
gevestigd, zullen door een procuratiehouder delvers- of 
prospecteerclaims kunnen laten afbakenen. 

61b. Als een delvers- of prospecteerlicentie verloopt 
zonder op of v66r den vervaldag vernieuwd te zijn, zal 
de claim waarvoor die licentie was uitgereikt, niet door 
een ander persoon kunnen worden afgebakend, maar 
vervalt aan de Hegeering. 

Gedurende dertig dagen na dien vervaldag zal de 
vroegere houder dier claim het recht hebben zijne 
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rechten op die claim te herkrijgen door uitneming 
eener nieuwe licentie met b~jbetaling voor elke claim 
van een som gelds gelijkstaande met het dubbele van 
het bedrag van de licentiegelden betaalbaar over het 
aantal dagen dat verloopen is na den vervaldag der 
vroegere licentie. Indien de nleuwe licentie echter binnen 
veertien dagen na den vervaldag door den vroegeren 
claimhouder wordt uitgenomen, zullen aileen de enkele 
licentiegelden voor die dagen behoeven betaald te worden. 

Na verloop van den genoemden tennijn van dertig 
dagen zal het Hoofd van het Mijnwezen de claims op 
publieke veiling kunnen verkoopen, of wel bij on
verkoopbaarheid handelen conform art. 87 dezer wet. 
Van zoodanige publieke verkooping zal minstens veertien 
dagen te voren in de Slaatscourant eene kennisgeving 
gepubliceerd worden. 

61c. Eenig blank persoon die zich onderwerpt aan 
de wetten des lands en aan den ambtenaar die de 
in artikel 61 genoemde licenties uitreikt, de kwi
tantie of het certificaat overlegt dat hij zijne persoon
lijke belastingen volgens wet over het loopende jaar 
heeit betaald zal op zij.n naam voorloopige pros
pecteer-licentien voor zich en anderen kunnen verkrij
gen tegen de gewone betaling, doch voor niet langer 
dan een maand, tenzij hij voor de aldus ten behoeve 
van anderen verkregen licentien v66r de termijn van 
vernieuwing is verstreken, de gewensehte procuratien 
en kwitantien of certificaten overlegt, waarna de ver
nieuwing als gewone licentien op de respectieve namen 
kan plaats vinden. 

V 66r dien tijd k~n geen transport, amalgamatie, 
enz., geschieden. 

62. Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn op 
elke pub1ieke delverij onder zijne licentien eene voor 
alluviale en eene voor een rifcla1m te houden. Het zal 
hem evenwel vrijstaan een aantal claims van andere 
gelicentieerde claimhouders te koopen; hij zal in dat 
geval voor elke claim een delverslicentie moeten houden, 
tenzij de Mijncommissaris vooralsnog een prospecteer
licentie voldoende acht. 

Wanneer de gezamenlijke claimhouders van een 
geamalgameerd blok hunne respectieve aandeelen voor 
het doel van dit artikel bij den betrokken Mijncom
missaris of Verantwoordelijken klerk tegen betaling 
van vijf ponden £5 hebben latcn registreeren, zal 
elk. hunner vrij zijn om opnie;_1w een claim af te bakenen 
of daarop opnieuw procuratiE- te geven. 

Eenzelfde procuratie zal slechts eenmaal mogen 
worden gebruikt en b\j uitreiking der licentien aan den 
licentiehouder worden teruggegeven, na vernietiging 
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der zegels, aanteekening van het nommer der eerste 
licentie daarop verleend, alsmede het nummer van het 
rea1ster van registratie en aanteekening op de procuratie 
dat deze voor geene andere claim meer zal kunnen 
word~n gebruikt. 

62a. H et afpennen van claims tusschen zonsonder
gang en zonsopgang is verboden, evenals het afpennen 
op Zondagen en bij de wet erkende Christelijke feest
dagen. 

Het afpennen op zulke verboden tijden zal beschouwd 
worden als onwettig, niet erkend worden en geen recht 
hoegenaamd geven. 

62b. Ieder eigenaar van een claim of van een ge
amalgameerd blok onder prospecteer-licentie gehouden, 
of van eene allnviale delversclairn of blok claims, 
zal verplicht zijn binnen eene maand na datum der 
eerste licentie b~j den betrokken :Mijncommissaris, Ver
antwoordelijken klerk of Landdrost, schetsen in drievoud 
in te leveren van de ligging der claims of blokken en 
onderteekend door den persoon die de opname heeft 
verricht. 

Deze kaart moet zoo nauwkeurig n1ogelijk de 
richting van noord en zuid aangeven, alsmede de lengte 
der zijden, de afstanden van de nab~jliggende claims of 
derzelver bakens, of de hoek- oflijn-bakens eener plaats 
of eenig ander vast voorwerp in de nab~j heid, zoomede 
de plaatsel~jke gesteldheid van den grond. 

62c. De bepalingen in art. 62b zullen ook gelden 
ten aanzien van claims onder prospecteerlicentie gehouden 
en afgepend voor het in werkingtreden dezer be paling, 
en voor deze claim zal de termijn van inzending zijn 
eene maand na het inwerking treden daarvan. 

62d. Ieder houder van een rif claim of een geamalga
meerd blok rifclaims onder delvers-licentie, zal verplicht 
zijn binnen drie maanden na den datum der eerste 
licentie, bij den betrokken Mijncommissaris, Verant
woordelijken klerk of Landdrost goedgekeurde land
meterskaarten in drievoud in te leveren van eene opme
ting van zijn grond, door een landrneter gedaan, en 
vervaardigd op zoodanige schaal als door den Landmeter
Generaal zal worden bepaald. 

Zoodanige opmeting moet aantoonen alle werken, 
gebouwen, tramlijnen, wegen, voetpaden, machinestand
plaatsen en de plaatselijke gestelclheid van den grond, 
en moet door driehoeksmeting of andere meting aan
gesloten zijn met zoodanige vaste punten of blijvende 
bakens van eene andere opmeting, als de Landmeter
Generaal zal bepalen of op zoodanige andere wijze als 
de Landmeter-Generaal zal voldoende achten om nauw
keurig de plaats te bepalen. 

Wanneer afpenning 
verboden is. 
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Deze kaarten zullen ten Landmeter-Generaalskantore 
worden onderzocht en goedgekeurd. 

Dr Landmeter-Generaal zal v66r de kaarten door 
he1n worden geteekend, in de Staatscourant door eene 
kennisgeving bekendmaken, dat deze kaarten zijn inge
zonden en dat zij door hen1 zullen worden geteekend 
indien binnen den tijd van een maand na datum van 
pu blicatie geen protest daartegen is gelegd. 
· W anneer protest wordt gelegd zal dit binnen den 
tijd van een maand ·moeten worden opgevolgd, bij 
gebreke waarvan de kaart door den Landmeter-Generaal 
zal worden geteekend als ware geen protest daartegen 
ingekomen. 

Omtrent kaarten, reeds vroeger onder dit artikel 
goedgekeurd en hierna goed te keuren, zullen dezelfde 
bepalingen omtrent rechtsgeldigheid gelden, als vast
gesteld in art. 6d. 

6~e. De bepalingen van art. 62d zullen ook gelden 
ten aanzien van de delversclaims, afgepend v66r het in 
werking treden dezer bepaling en voor deze claims zal 
de termijn van inzending van kaarten zijn zes maanden 
na het in werking treden daarvan. 

52{. De term~in van inzending van de kaart bedoeld 
bij de artikelen 62d en c, zal door het Hoofd van het 
Mijnwezen om gegronde redenen kunnen worden ver
lengd. 

62g. De opmeting en opname. van claims of blokken 
van claims voor de in werking treding van bovenge
noemde bepaling, zal geschieden volgens de bakens of 
pennen op dat tijdstip opgericht zUnde. 

Indien door de opmeting blijkt dat er te veel grond 
is, dan zal de houder van zulke claims of zulk blok 
gerechtigd zijn den geheelen grond te behouden, mits 
hij voor den grond die er te veel is eene afzonderlijke 
licentie uitneme, die berekend zal worden volgens de 
oppervlakte van den grond en waarop eene som zal 
betaald worden van den prijs van eene gewone delvers
licentie voor elke oppervlakte gelijk aan die van een 
delversclaim of grooter dan de helft daarvan, en voor 
de helft van een delversclaim voor eene oppervlakte 
gelijk aan of minder dan de helft van de oppervlakte 
eener delversclaim. 

62h. Landmeters die werkzaam zUn met het op
rneton van claims, zullcn het recht. hebben zich voor dat 
doel te begeven op eens anders grond, na kennisgeving 
aan de gerechtigden tot dien grond of hun vertegen
woordigers, indien zij zich op dien grond bevinden, en 
daar de voor de opmeting noodige instrumenten, vlaggen, 
enz., te plaatsen. 

Ieder die hen daarin belet of belemmert, of moei-
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lijkheden aan de werkzaamheden voor de opmeting in 
den weg legt, zal gestraft worden met eene geldboete 
van ten hoogste £25, bij niet betaling te vervangen 
door gevangenisstraf van ten hoogste 14 dagen. 

62i. Het zal verplichtend zijn voor alle landmeters 
om door den Landmeter-Generaal het Hoofd van het 
Mijnwezen te voorzien van een kopie van alle kaarten 
die zij gemaakt hebben voor maatschappijen, syndicaten 
of private personen, voor zooverre zij beirekking heb
ben op publieke delverijen. 

6'1.k.1. Hij die niet voldoet aan de in artt. 62b, c, d, e 
voor~teschreven inzending van kaarten en 
schetskaarten binnen den gestelden termijn, 
zal gestraft worden met eene geldboete van 
ten hoogste £15. 

2. Indien deze boete niet wordt betaald binnen 
den daarvoor gestelden tijd, zal de vernieuwing 
dezer licentie kunnen worden geweigerd. 

3. Bij het vonnis zal een termijn kunnen gesteld 
worden, waarbinnen de inzending zal moeten 
geschieden. 

63. Een alluviale clairn tot het graven naar edele 
metalen zal groot zijn 150 bij 150 voet en zal met dui
delijke zichtbare pennen en voren in rechthoek in de 
richting der zijden afgebakend worden. 

Een claim om te g~aven naar edelgesteenten zal in 
rechthoek groot zijn 30 bij 30 voet. 

Een quartz rifclaim zal lang zijn 150 voet (d. i. in 
de richting van het rif) en 400 voet breed, zoodanig, 
dat iedere claim een rechthoek vormt, de breedte ge
nomen aan een of beide zijden van het rif, naar ver
kiezing. 

Ten aanzien van een quaetzrifclaim 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 aan
gewezen worden door volgens wet bepaalde bakens. 

Indien op een quartzrifclaim ook alluviaal goud wordt 
gevonden en ontgonnen, zal voor zoodanige claim een 
dubbel bedrag aan licentiegeld worden betaald. 

B~j quartzrifblokken van bijeengevoegde en ineen
g~smolten (geamalgameerde) claims, zullen voor elk blok 
VIer hoekpennen voldoende wezen, maar de namen der 
respectieve claimhouders in het blok moeten leesbaar 
op elke pen gemerkt worden, met datum van amal-
gamatie. -

Het bezit van eene licentie voor eene claim sluit 
niet in zich het beschikkingsrecht over de oppervlakte 

Kopie v. kaarten aan 
Hoofd v. Mijnwezen. 
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van den grond, welk beschikkingsrecht zich het Gou.ver
nement blijft voorbehouden tot het bepalen van wegen 
en andere werken, enz., zonder echter de bewerking der 
claim te belemmeren. 

Geen omheining Niemand zal het recht hebben om zijn claim of 
zondertoestemming mijnpacht te omheinen zonder toestemming van het 

Hoofd van bet Mijnwezen, en in geen geval zal een 
grooter gedeelte van den gronrl omheind worden dan 
noodig is om de werken te beschermen en voor de be
lemmeringen en last met de werklieden te vrij
waren. 

Doorndraad verbo- Ret gebruik van doorndraad voor omheiningen of 
den. voor andere doeleinden is op geproclameerde of prospec

teervelden verboden, alsmede op door publieke delve
rijen ingesloton gronden. 

Alle omheiningen, zonder vergunning als voorzegd 
gomaakt of nog te maken, zullen door de gerechtigden 
tot den aldus omheinden grond worden weggenomen en 
bii gebreke daarvan zal de Regeering die op hunne kosten 
doen wegnemen. 

Afmetingen der 63a. De hoekponnen of bakens van een claim zullen 
hoekpennen. niet minder dan twee voet boven den grond uit

komen. 
Deze hoekpennen of bakens zullen niet minder dan 

twee duim in middellijn zijn. 
Slooten. Rij elke pen of baken zullen twee slooten moeten 

zijn gegraven die bij de pen of baken een rechten hoek 
zullen aanwijzen van drie voet lang, een half voet wijd 
en een Yoet diep, welke slooten de richting van de 
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen; bovendien 
zullen de zijden van een claim of geamalgameerd blok 
van claims op duidelijke wijze zijn aangegeven door 
slooten, lijnbakens op duidelijk onderling zichtbare af
standen geplaatst, of andere merken. 

Borden enz. Alle claims en geamalgameerde blokken van claims 
moeten op ieder hoekbaken een bord dragen, minstens 
9 duim in het vierkant, waarop duidelijk leesbaar, ge
schreven, gedrukt of geschilderd staat, het officieele 
nommer door den Claim1nspecteur te geven, de namen 
van het mijneigendom en den claimhouder of de claim
houders, den datum der licentie en den datum der af
penning. 

Strafbepaling op Wanneer de Claiminspectonr bevindt dat aan een 
overtreding. van de voorschriften in dit artikel niet is voldaan, zal 

hij het recht hebben om daarvoor eene boete op te 
leggen van ten minste twee shillings en zes pence sterling 
en ten hoogste vijf shillings sterling per clai1n of ge
a!llalgamee~d .. blok van claim~. Hij zal daarvan de~ 
e1genaar of Z\Jn vertegenwoorchger kennis geven en hiJ 
zal dit tegelijkertijd aan den Mijncornmissaris melden. 
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De beboete persoon heeft het recht om binnen acht 
dagen te appelleeren bU den Specialen Landdrost, zoo 
er een is, of anders bij den Mijncommissaris; indien na 
verloop van dezen termijn voor het appel gesteld, geen 
appel is aangeteekend en de boete nog niet is betaald 
ten kantore van den Mijncommissaris, zal deze geene 
verdere licentie uitreiken voor de claim ten aanzien 
waarvan de overtredin~ heeft plaats gehad tot tijd en 
wijle de boete is betaalo. Art. 61b zal in dit geval van 
toepassing z\in. 

64. V ervallen. 
(:)5. Ieder gelicentieerd delver of prospecteerder zal 

gerechtigd zijn behalve op zijn claims, eene standplaats 
voor zijne woning in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
te hebben, echter niet op een bekende edel metaal of 
edelgesteentc houdende localiteit. Hij zal hiervoor niet 
behoeven te betalen, doch zal zijne standplaats moeten 
verlaten op order van den Mijncommissans. 

66. Geen houdcr van een hooger gelegen rifclaim 
zal het recr.t hebben om de stoffen uit zijn claim een 
ander tot last te doen zijn, of hem, die beneden werkt 
te hinderen. 

De Mijncommissarissen of Verantwoordelijke kler
ken zullen bewaarplaatsen~ groot twee honderd voeten 
in het vierkant, kunnen uitgeven tegen 2s. 6d. (twee 
shillings en zes pence) per maand voor elke bewaar
plaats, indien mogelijk op niet rnetaal- of niet mineraal
houdenden grond, indien voor zoodanige bewaarplaatsen 
schriftelijke applicaties bij hen worden ingediend in 
gevallen, waarin zoodanige stukken gronds benoodigd 
mogen zijn voor het storten van tailings of anderen 
afval der battcrijen, het plaatsen van zinkbakken of 
pannen, dammen in stede van pannen of reservoirs, 
het bewaren van ertsen of voor zoodanige andere doel
einden als de bovengenoemde ambtenaren voor het de
gelijk bewerken der mijnen noodig mochten achten en 
waarvoor in de wet geen voorziening is gemaakt. 

De bepalingen, neer~elegd in art. 52d wegens het 
niet tijdig opbetalen der licenties op speciaal geregis
treerde claims, zijn ook van toepassing op dit artikel. 

Applicanten moeten binnen eene maand na toeken
ning plannen in triplo indienen bij de genoemde amb
tenarcn, vcrvaardigd als aangegeven in art. 62b dezer 
wet. 

66a. leder die erts wegneemt van of uit de claim 
of mijnpacht van een ander, zal verantwoordelijk zijn 
voor alle schade en zal daarboven moeten vergoeden 
d~ien;mal do waarde van hot door hem genomene, on
afgezwn de strafrechterlijke vervolging waaraan hij zich 
blootstel t. 

Appel. 

Delver gerech tigd 
tot standplaats voor 
zijn woning. 

Hooger gelegen 
claims. 

Applicatie voor be
waarplaatsen. 

Wegnemen v. erts. 

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



Oprichting v. woon
huis of winkel. 

Grootte v. den grond 

1891] 220 

67. Elk blank persoon, die op eon geproclameerd of 
prospecteerveld een winkelhuis of huizen of woning 
wenscht op te richten, zal aanzoek moeten doen b~i den 
Mijncommissaris voor eene of me.er standlicentien daar
voor. Elke licentie zal hem bet recht geven op een stuk 
gronds, groot 50 bij 50 voet, op eene door den M~in
commissaris goedgekeurde localiteit do~h niet ter be-
lemmering der delver~i op een bekend edel metaal of 
edelgesteente bevattend terrein. De Regeering zal echter 
bet recht hebben om standplaatsen van eene grootere 
afmeting uit te geven, waar zij zulks noodig acht, on
der eene licentie. 

Vernieuwing der li- Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche of 
centie en bedrag. jaarlijksche, naar verkiezing van den aanvrager, zal van 

tijd tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor 
eene standlicentie op een stuk grond van 50 bij 50 voet 
zal zijn 7s. Gd. per maand, terwijl de Regeering aangaande 
de standplaatsen van grootere afmetingen, naar omstan-

Overdrach ten regis
tratie van gedeelten 
van standplaatsen. 

Be lasting. 

Verplichting tothet 
verleenen van hnlp 
ter bewaring der 
orde. 

Verzettegen 'tgezag 
der Regeering. 

Strafbepaling tegen 
't handeldrijven, 
delven, afbakenen 
v. claimsenz. zonder 
licentie. 

digheden den prijs der licentie zal bepalen. 
67a. Overdracht en registratie van gedeelten van 

standplaatsen kan plaats vinden mits van zulk een ge
deelte een goedgekeurde landmeterskaart wordt gede
poneerd in bet kantoor waar de registratie moet ge
schieden. Zulk een gedeelte van een standplaats zal be
schouwd en geregistreerd worden als een afzonderlijke 
standplaats, waarvoor eene afzonderlijke standlicentie 
verschuldigd is van 3s. 9d. per maand. 

Op zulk een gedeelte van een standplaats zal de 
geheele belasting van twee shilling en zes pence ver
schuldigd zijn, genoemd in art. 15. 

68. Ieder delver, inwoner of licentiehouder za1 daar
toe opgeroepen, hulp verleenen ter bewaring van publieke 
orde, op straffe van verlies der licentie en van eene 
boete, de som van £25 niet te boven gaande. 

69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd 
veld zich schuldig makende aan opstand, rebellie of 
eenig onwettig verzet tegen de Regeering of het wettig 
gezag op de velden zal boven en behalve de straf, door 
de \vet voor zoodanige overtreding bepaald, al zijne 
recl1ten en goederen, op genoemd veld gelegen, ver
beuren ten fa veure van den Staat. De porsoon of per
sonen, op wier informatie iernand van eon of ander der 
bovenvermelde misdaden schuldig bevonden wordt, zal 
of zullen recht hebben op de helft van de waarde der 
verbeurd verklaarde gooderen. 

70. Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, 
zal schuldig z~jn aan de strafbepalingen van 's lands 
wet. V erder zal worden gestraft met oene boete van 
niet n1inder dan £5 en niet rneer dan £25 voor 
elke overtreding of bij gebreke van betaling, rnet ge-
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yangenisstraf met of zonder. harden arbeid, voor niet 
minder dan eene maand en n1et meer dan zes maanden. 

a. Hij die zonder licentie delft of zoekt naar edel 
metaal of edelgesteenten. 

b. Hij die zonder licentie een claim afbakent. 
c. Hij die met of zonder licentie delft of zoekt 

naar edel metaal of edelgesteenten op Gou
vernementsgronden, die daartoe niet door de 
Regeering, volgens art. 61 dezer wet, beschik
baar gesteld zijn, tenzij speciaal verlof door 
de Regeering is gegeven. 

71. Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen 
drijven in onbewerkt edel metaal of edelgesteenten, 
waaronder begrepen Is het koopen of verkoopen, het 
ruilen of verruilen van zoodanig onbewerkt edel metaal 
of ongeslepen edelgesteenten, tenzij bij daartoe een 
speciale licentie bebbe, waarvooi' hij £10 per jaar zal 
moeten betalen; met dien ve1·stande, dat de enkele 
delver of eene maatscbappij zich geene licentie zal 
behoeven te nemen voor den verkoop van bet door 
hem of haar persoonHjk of op zijn of baar last gedolven 
of gevonden onbewerkt edel metaal of ongeslepen edel-
gesteenten. De Regeering beeft het recbt om de werking 
van het eerste gedeelte van dit artikel ten aanzien van 
een of meer edele metalen of edelgesteenten geheel of 
gedeeltelijk op te befien. 

Spec. licentie voor 
het handeldrijven 
in ruw edel metaal 
of ongeslepen edel
gesteen ten. 

Hij, die handel drijft in onbewerkt edel metaal of Boete op overtre
ongeslepen edelgesteenten, als hoven omscbreven, zonder ding. 
daartoe speciale licentie te bebben, wordt gestraft met 
eene boete van ten boogste £100 of gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid in geval van wanbetaling 
van ten boogste zes maanden. 

71a. Ieder die in bezit gevonden wordt van amalgam Strafbepaling t~gen 
of onbewerkt goud en geen bewijs kan leveren, dat hij 't onwettig in bezit 
op wettige wijze in bezit daarvan gekomen is. zal gestraft ~1~~.ben v. amalgam 

worden rnet een boete van ten hoogste £100 of gevan-
genisstraf met of zonder harden arbeid van ten hoogste 
twee jaren naar den aard der zaak, benevens met ver-
beurdverklaring ten voordeele van den Staat, van het 
in zijn bezit gevonden amalgam of onbewerkt goud. 

72. Een gelicentieerd handelaar in onbewerkt edel Voorschriften voor 
metaal of ongeslepen edelgesteenten, zal zoodanige boeken handelaar. 
v~n zijn bandelsbezigheid rnoeten houden, als de Regee-
nng van tjj d tot tij d zal goed vindeu te bepalen, en de 
genoemde handelaar zal maandelijks, op den eersten 
dag van elke maand, aan bet Hoofd van het Mijnwezen 
moeten opzenden eene -vvare en bezworen kopie van 
z?odanige boeken en in zoodanigen vorm als de Regee-
nng van tijd tot tijd zal voorschrijven. 
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Elke overtreding van dit artikel zal gestraft worden 
met boete van ten hoogste .£50, of in geval van wan
betaling met gevangenisstraf van ten hoogste 1 maand. 

73. Een ieder, die naar goud, enz., graaft, hetzij 
voor eigen, hetzij voor een anders rekening, zal, indien 
zulks verlangd wordt, door een daartoe door de wet of de 
Regeering bevoegd verklaarden ambtenaar, zijne licentie 
moeten toonen, en bij gebreke waarvan hij zal worden 
gestraft met eene boete van £1 tot £3 sterling. 

74. Hij, die zich schuldig maakt aan verandering, 
verplaatsing of wegneming van de bakens van een claim, 
zal gestraft worden met eene boete, de som van £100 
niet te hoven gaande, en bij gebreke van betaling, met 
gevangenisstraf~ met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tijd van niet minder dan drie maanden en voor niet 
meer dan drie jaren. 

75. De houder eener licentie zal voor een stuk 
overschietenden grond, tusschen en buiten de pennen 
of bakens van claims of mijnpachten gelegen, onder 
overlegging eener schetskaart, mogen applicatie maken 
bij den betreffenden Mijncommissaris of Verantwoorde
lijken klerk~ die naar bevinding van zaken daaromtrent 
zal beslissen; van zijne decisie zal appel bij bet Hoofd 
van het Mijnwezen zijn. 

De vorm van dezen grond wordt niet bepaald, doch 
de oppervlakte zal niet overtreffen bet aantal vierkante 
voeten bij deze wet yastgesteld. Ook zal dit stuk gronds 
door een blank persoon onder licentie moeten vertegen
woordigd worden. 

75a. Grond, gelegen binnen de penn en of bakens van 
eene clairn of eene mijn pacht, mag niet worden afgepend. 

Indien eene claim of mijnpacht te groot mocht 
worden afgebakend, of niet overeenkomstig de daarvan 
vervaardigde kaart, zal de Hegeering daaromtrent naar 
omstandigheden mogen handelen en beslissen, en Of 
bevelen dat de pennen of bakens worden verplaatst, 
of bevelen dat de kaart worde veranderd, of den te veel 
afgebakenden grond, m\jnpacht, '\Yaterrecht, enz., daar 
waar de Regeering zulks zal goedvinden, uitgeven 
onder licentie, of zulke andere n1aatregelen en stappen 
nemen (ook wat kosten als anderszins betreft) als haar 
wenschelijk zullen voorkomen. 

76. Geen kleurling zal licentiehouder kunnen zijn 
of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn met het 
bewerken der dei-rerijen, tenzij als werkvolk in dienst 
van blanken. 

77. Niemand zal zijnen gekleurden dienstboden 
mogen beta len in on bewerkt edel metaal of ongeslepen 
edelgesteenten, op straffe van eene boete de som van 
£500 niet te bovengaande, en in geval van niet betali~,g, 
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van gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor 
een tijdperk den tijd van drie jaren niet te bovengaande, 
benevens een verbeurdverklaring van zoodanig onbewerkt 
edel metaal en ongeslepen edelgesteenten, ten faveure 
van den Staat. 

78. Iemand die or:bewerkt edel rnetaal of ongeslepen Strafbepaling tegen 
edelgesteenten koopt, ruilt of aanneemt van gekleurde het aannemen van 

h t · · 1 d bl' k 1 d ruw edelmetaal van personen, . e ZlJ op een geproc ameer pu 1e ve , kleurlingen. 
hetzij elders binnen de grenzen der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, zal beboet worden met eene som van £1000 
niet te bovengaande en gevangenisstraf, met of zonder 
harden arbeid, voor een tijdperk den tijd van vijf jaren 
niet te bovengaande, benevens verbeurdverklaring van 
zoodanig onbewerkt edel metaal of ongeslepen edel-
gesteenten, ten voordecle van den Staat. 

79. Een kleurling die onbewerkt edel metaal, amal- Strafbepaling tegen 
gam of ongeslepen edelgesteenten verkoopt, verruilt, kleurlingen, dieruw 

· b d l edel metaal enz. overhandigt, ontvangt of 1n ezit van onbewerkt e e verkoopen enz. 
metaal, arnalgam of ongeslepen edelgesteenten gevonden 
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen, 50 niet te 
hoven gaande, en gevangenisstraf, den tijd van 12 maanden 
niet te bovengaande. met of zonder harden arbeid, en 
verbeurdverklaring van zoodanig onbewerkt edel metaal 
of ongeslepen edelgesteenten, ten fa veure van den 
Staat. 

80. Iemand die een watervoor door een rijweg of Verplichting tothet 
voetpad dat gebruikt wordt, graaft, zal een voldoendE leggen van veiHge 

"1' b 1 · d · d ffi · 1 i brug overwatervoor Vel 1ge rug eggen; zoo n1et, an mag 1e er o lClee o een pad snijdende 
pri vaat persoon de voor vullen, en de overtreder zal · 
verder onderhevig zijn aan eene boete van £1 tot £ LO ·strafbepaling. 
sterling, en bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid, van een tot drie maanden. 

Hij die op eenigerlei andere wijze een rijweg of 
voetpad afsluit of belemmert, zal onderhevig zijn aan 
dezelfde boete of gevangenisstraf. 

81. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige Strafbepaling tegen 
beschadiging of vernieling van een mijn, clain1, machi- het veroorzaken v. 

· 1 f' d .. · d f b h schade aan claim nei'le, water oup o an er m IJneigen om o toe e ooren, enz. 
of ook maar schuldig zal zijn aan poging om gen1elde 
misdaden te begaan, zal gestraft worden met eene boete 
van £100 tot £'1 000 sterling of met gevangenisstraf met 
harden arbeid voor den tijd van '1 tot 10 jaren, naar 
den aard der zaak. 

82. Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste Berekening van 
eigendommen met of zonder concessie van de Regeering heerenrecnten. 
of van private eigenaren mocht koopen als mijneigendom, 
om daarop te graven naar edelgesteenten of edele me-
talen, en de koopsom en in kontanten en in aandeelen 
van een alreeds opgerichte of nog op te richten mijn-
maatschappij bedongen is, zal het heerenrecht aileen 
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gerekend worden op de kontante gelden, die voor bet 
eigendom moeten betaald worden, en nwt op zoodanige 
aandeelen, met dien verstande, dat indien de getaxeerde 
waarde van het vaste eigendom hooger is dan de boven
bedoelde kontanten, het heerenrecht op die getaxeerde 
waarde zal moeten worden betaald. 

Indien de koopsom alleen in aandeelen is bedongen, 
zal eveneens over de getaxeerde waarde het heerenrecht 
berekend wordeD. 

Op de overdracht van claims zal een heerenrecht 
betaald moeten worden van vier percent. DaarbU zullen 
de bepalingen gelden hierboven genoemd en verder die 
omtrent hcerenrecht op overdracht van vast eigendom. 

82a. Op de overdracht van standplaatsen is een 
heerenrecht verschuldigd van vier percent, waar
omtrent dezelfde bepalingen zullen gelden, als omtrent 
heerenrechten verschuldigd op overdracht van vast 
eigendom. 

83. Een gekleurd persoon, die een contract, hetzij 
mondeling, hetzij bij geschriftc, heeft aangegaan om zijn 
meester te dienen als huisknecht of als winkel- of pak
huisknecht, of om hem behulpzaam te zijn in het be
werken van een claim, machinerie of watervoor op eenig 
geproclameerd veld en die zich zonder verlof uit zijns 
meesters dienst onttrekt of nalatig is, of weigert eenig 
werk te doen om zijn plicht te vervullen, die volgens 
wet van hem gevraagd en geeischt kan worden, of die 
dreigende en beleedigende taal bezigt tegenover zijn 
meester, diens vrouw of eenig ander persoon met wettig 
gezag over hem gesteld, zal gestraft worden met eene 
boete de som van £2 niet te hoven gaande, of met ge.;. 
vangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor den 
tijd van op zijn meest eene maand, of met slagen, het 
getal van 25 niet te bovengaande. Een dienstdoend 
persoon, als bovengemeld, geen kleurling zUnde, die 
schuldig bevonden wordt aan een der overtredingen in 
dit artikel omschreven, zal gestraft worden met eene 
boete de som van £5 niet te hoven gaande, of met 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor den 
tijd van hoogstens 3 rnaanden. De Mijncommissaris 
zal verder binnen de limieten van het veld, waarover 
hij is aangesteld, dezelfde plichten en rechten hebben 
die, volgens wet no. 13, Ao. 1880, Landdrosten hebben. 

84. Voor iederen l,leurling-arbeider, binnen de 
grenzen van eene publieke delverij, zal de persoon, in 
wiens dienst hij is, een maandelij kschen verlofbrief 
moeten hebben, die verkrijgbaar is ten kantore van den 
Mijncommissaris of andere daartoe aangestelde personen, 
tegen betaling van eene som, gerekend tegen een shilling 
per maand. 
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Voor elke overtreding van dit artikel zal de over
treder met vijf shillings boete gestraft worden. 

Dit artikel is ook van toepassing op kleurling
arbeiders, uitsluitend werkzaam zijnde tot het mijnen 
en delven op private ongeproclameerde gronden, en op 
private plaatsen, waar volgens art. 8 eene schriftelijke 
vergunning verkregen is geworden, en op gronden die 
bewerkt worden onder concessie of mijnpacht, zoowel 
op Gouvernements- als op voor het publiek opengezette 
prospecteAr-gronden, en op standsdorpen. 

85. De maatschappij of de persoon, die machines 
in voert om een of meer claims te bewerken zal, boven 
en behalve zijne gmvone standplaats, het recht hebben 
op zijno claim:: (kosteloos) en op eene localiteit die niet 
bekend staat als te bevatten edele metalen of edelge
steenten~ standplaatsen groot honderd en vijftig voeten 
in het vierkant, te bekomen onder licentie tegen 2s. 6d. 
per maand, om de n1achines op te stellen, waar dit 
namelijk doenl\ik is zonder inbreuk te maken op de 
rechten van anderen. 

86. Voor het recht om brandbout te kappen ofweg 
te voeren op of van Gouvernemontsgrond, zal me;_.:. een 
permit kunnen verkrijgen, berekend tegen £t ( eea pond 
sterling) per wagenvracht; £0 7 6 (zeven shillings zes 
pence) per schotskar, en £0 0 6 (zes pence) per een 
persoons dracht. 

Gemelde permitten kunnen verkregen worden op 
Gouvernementsgronden bij den Mijncommissaris, of 
Verantwoordelijken klerk. Ten aanzien van het kappen 
van hout op privaten grond zal een overeenkomst 
moe ten getrofien worden met den eigenaar. 

Als een persoon een stuk grond als een claim af
pent, waarop hout groeit, dan zal hij v66r aan het bout 
eenige schade te rnogen toebrengen vooraf moeten vol
doen 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 Mijncommi::,saris, die bij wanbetaling geen verdere 
licentie voor zulke een claim zal uitreiken. De Mijn
commissaris zal verplicht zijn zoo spoedig doenlijk deze 
taxatie te doen of te doen plaats hebben. 

Ten aanzien van private gronden zullen deze som
men aan den privaten eigenaar worden terugbetaald. 

Wie hout kapt of wegvoert zonder permit of zon
der verlof van den eigenaar, zal gestraft worden met 
een boete van £2, of rnet gevangenisstraf van een week, 
voor elke overtreding buiten en behalve de vordering 
tot scbadevergoeding voor het gekapte of vervoerde bout. 

87. Wanneer op een publiek veld een delver zijne 
claim of claims wil verlaten, orn zich eene nieuwe 

15 
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claim of claims af te bakenen, zal hij bet recht hebben 
zulks te doen, mits hij de pennen van de claims, die 
hij verlaten wil, uittrekt en eene kennisgeving gedu
rende eene week op dien grond stelt, dat hij verlaten 
is, alsook eene kennisgeving tot dien einde op den 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk moeten 
dienen, bii gebreke waarvan h~i zal onderhevig zjjn 
aan eene boete van £-10 niet te bovengaande of gevan
genisstraf van veertien dagen tot drie maanden, met of 
zonder harden arbeid. 

De Mijncommissaris of Verantwoordelijke klerk 
heeft bet recht te weigeren licenties uit te reiken voor 
verlaten claims binnen de zeven dagen der kennisge
ving daarna, wanneer hij vermoeden heeft, dat de ver
lating geschiedt, teneinde de betaling van heerenrech
ten te ontduiken of ingeval de claim bij procuratie 
wordt gehouden, om aan de houders die claims te ont
vreemden. 

Hij zal v66r zulke claims uit te geven, eerst een 
onderzoek kunnen instellen en zal gerechtigd zijn de 
uitgifte van zulke claims te weigeren en die ten voor
deele van den Staat te doen opveilen. 

De vernieuwing eener prospecteer- of delvers
licentie zal door den Mijncommissaris of Verantwoor
delijken klerk geweigerd worden, wanneer claims z~in 
afgepend op plekken, waar het volgens de artikelen 21 
en 28 dezer wet verboden is te zoe ken of te del ven, 
en op plekken die naar bet oordeel van den Mijncom
missaris of Verantwoordelijken klerk in onbetwistbaar 
wettig bezit zijn van anderen. 

Ieder die zich schuldig maakt aan bet moedwillig 
afpennen van claims, die aan anderen toebehooren, zal 
gestraft worden met eene boete, de som van honderd 
pond sterling niet te bovengaande, en ingeval van niet
betaling, met gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid, voor een tijdperk van niet minder dan drie 
maanden en niet meer dan een jaar. 

88. Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van 
kracht zijn op elk geproclameerd veld, onmiddellijk na 
proclamatie in de Staatscourant. 

De Staatspresident, met advies en toestemming van 
den Uitvoerenden Raad, zal de macht hebben eenige 
wijziging in- of toevoeging aan gemelde bijzondere be
palingen te maken op voordracht van den Mijncom
missaris in overleg met het Hoofd van bet M~jnwezen. 

Zulke veranderingen of wijzigingen zullen van 
kracht zijn 14 dagen na publicatic in de Staatscourant. 

De Staatspresident, n1et advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad, zal ook de rnacht hebben om be
palingen en regulaties te maken, hetzij algemeen, hetzij 
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speciaal (b.v. voor een of meerdere velden) tot het re
gelen van zaken in deze wet genoemd of daarmede in 
verband staande, mits niet in strijd met deze wet, als 
b.v. bepalingen omtrent de wijze van delven en mijnen, 
bet nemen van veiligheidsmaatregelen, de registratie 
van de hoeveelheid gewonnen goud en zulke andere 
onderwerpen als den Staatspresident en den Uitvoe
renden Raad zulten blijken nadere regeling te behoeven. 
waartoe ook zullen mogen behooren de registratie van 
en bet uitreiken van passen aan kleurlingen. 

Onder de bepalingen en regulaties in dit artikel 
genoemd zijn ook begrepen strafbepalingen en belas
tingbepalingen. Deze bepalingen en regulatien zullen 
kracht van wet hebben van datum van publicatie in 
de Staatscourant; zij zullen in de eerstvolgende zitting 
van den Volksraad worden voorgelegd. 

89. Het woord «publieke delverij)) zal bedoelen een Beteekenisvan "pu
geproclameerd terrein voor delven en mijnen door wettig blieke delverij." 
gezag opengezet. 

Het woord «claim)) zal beteekenen of dat gedeelte Idem van "claim." 
van het veld, waarop een persoon of person en of maat-
schapp~jen wettig verkregen recht hebben om te delven 
of te zoeken, of het recht om op zulk stuk grond te 
delven nf t.e zoeken. 

Private grond zal beteekenenen, de gronden aan pri- Idem van "private 
vate personen of maatschappijen toebehoorende, blijkens grond." 
grondbrief of transport. 

Gouvernementsgrond zal beteekenen, al]e gronden Idem van "Gouvts. 
den Staat toebehoorende. grond." 

Het woord <<kleurling)) zal beteekenen iederen Idem v. "kleurling." 
Afrikaanschen, Aziatischen nature! of gekleurd persoon, 
Koelie of Chinees. 

V erder zullen aile woorden verstaan worden in den 
zin, waarin zij ge·woonl~jk gebruikt worden. 

90. Aile vroegere wetten, besluiten van den Volks- Herroepingsclau
raad en regulatien betreiiende delverijen, in strijd met sule. 
deze wet, worden bij deze herroepen. 

De rechten op de claims verkregen onder art. 16 
van bijlage van wet no. 1, 1883, zullen van kracht 
blijven onder deze wet. 

91. Deze wet zal van kracht zijn van af1 September Inwerkingtreding. 
1891. 

HOOFDSTUK ZILVER. 

Wanneer op een private ongeproclameerde plaats Kennisgeving van 
z11 ver of kwikzilver wordt gevonden, hetziJ. in zuiveren ontdekking v.zilver 
t t d h · en kwikzil ver. oes an , etziJ vermengd met andere mindere meta.len, 
en zulke gronden worden bewerkt rnet de bedoeling 
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dit metaal daaruit te verkrijgen, zal de eigenaar of de 
maatschappij of persoon, aan wie het recht op dit rnetaal 
mocht zijn verhuurd of verkocht, verplicht zijn daarvan 
binnen zeven dagen aangifte te doen bij den naastbij
zijnden Mijncommissaris, Verantwoordelijken klerk of 
Landdrost, die zulks dadelijk zal moeten rapporteeren 
aan het Hoofd van bet Mijnwezen. 

Wanneer bovenstaande aangifte niet geschiedt, zal 
de betrokken partij onderhevig zijn aan eene boete van 
hoogstens vijf pond sterling. 

Zulk een private ongeproclameerde plaats zal als
dan niet worden geproclameerd, doch de bewerker zal 
verplicht zijn voor den grond dien hij wenscht te be
werken, eene rnijnpacht 1

) aan te vragen, waarop de be
palingen van de artt. 19 en 22 niet van toepassing zul
len zijn; doch de Regeering zal bet recht bebben te 
heffen 2 1

/2 pCt. op de waarde der vondsten des vorigen 
jaars, ter bepaling waarvan de exploiteerende persoon 
of maatscbappij verplicht zal z\jn behoorlijk boek te 
houden, zoodat blijkt hoeveel zilver of kwikzilver of 
andere metalen is gevonden of gewonnen, benevens de 
verkregen prijzen d.aarvoor. 

Wanneer zilver of kwikzilver wordt gevonden op 
geproclameerde private plaatsen of geproclameerde Gou
' ernementsgronden, zal ieder blank persoon die daar
toe aanzoek doet bij den betrokken ambtenaar, ver
gunning kunnen verkrijgen tot bet afpennen van twaalf 
claims, ter grootte ieder van een kwartsrifclaim volgens 
wet, en die te bewerken, terwijl ten opzichte van de 
betaling en boekhouding dezelfde regelen zullen gelden 
als voor bow~r.genoemde private ongeproclameerde plaat
sen; de helft der inkomsten op private geproclameerde 
plaatsen zullen den eigenaar worden uitgekeerd. 

Wanneer iemand claims voor het bewerken van 
zilver heeft afgepend en goud op zoodanige claims ont
dekt, zal hij gerechtigd zijn tot het voorkeurrecht op 
zoodanige goudclairns die onder zijne afgepende zilver
claims vallen. 

Het zal de Regeering vrijstaan om ongeprocla
meerde Gouvernementsgronden, waar de aanwezigheid 
van bovengenoemde metalen wordt vermoed, op advies 
van het Hoofd van het Mijnwezen beschikbaar te stel
len voor zoekers en aan personen of maatschappijen te 
vergunnen, onder bovenstaande voorwaarden, twaalf 
claims af te pennen en te bewerken tot verkrijging der 
bovengenoemde metalen. 

Dit artikel treedt in werking van af 1 September 
1891. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 13 Juni 1893, art. 313. 
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VOORLOOPIGE REGELING VA~ JTET MI.JXEN NAAR ONEDELE 
MINERALEN OP GEPROCLAMEERDE GRONDEN. 

Waar op geproclameerden grond steenk.olen, asbestos, 
aluminium, kobalt, phosphaat, _lood, koper, tin, zwavel 
of eenige andere delfstof wordt gevonden, omtrent de 
exploitatie waarvan geene andere wettel\j ke bepalingen 
bestaan, zal het den Mijncommissarissen of Verantwoor
delijken klerken vrijstaan, Inet toestemming van den 
eigenaar, die met den aanvrager zulke bijzondere bepa
lingen kan maken als hem zal goeddunken, eene licentie 
tot bet detven en verkrijgen dezer detfstolfen uit te 
reiken tegen betalin

8
o· van 5s. per maand en per claim, 

groot 150 voet bij 4 0 voet, terwijl op de licentie moet 
worden aangeteekend de delfstof, waarvoor de Jicentie 
wordt aangevraagd en uitgereikt. 

Mocbt een der edele metalen of edelgesteenten, be
doeld in ari. 2 der gewijzigde wet no. 8, 1885, op de
zelfde claims worden gevonden, dan zal de houder der 
eerste liceni.ie gerechtigd zijn tot de voorkeur voor het 
verkrijgen Yan eene licentie tot het delven naar deze 
edele metalen of edelgesteenten onder de bepalingen 
der gewijzigde wet no. 8, 1885. 

W enscht h~j van dit voorkeurrecht geen gebruik 
te maken, dan zal de Mijncommissaris of Verantwoor
delijke kle.rk zulk eene licentie aan een anderen aan
vrager kunnen uitreiken. 

Mocht een der bovenbedoelde onedele delfstoffen 
gevonden worden op een claim, uitgenomen onder en 
bedoeld bij de gewijzigde wet no. 8, 1885, dan zal de 
persoon, die daarvoor licentie verkrijgt, zorg dragen, dat 
aan den houdei van die claim geen schade of overlast 
wo1 d t veroorzaakt. 

De btlft dezer licentiegelden zal aan den eigenaar 
worden uitbetaald. 

Ten opzichte van de bewerking der bier bedoelde 
delfstoffen op Gouvernementsgrond, zal de Uitvoerende 
Raad ltieromtrent bepalingen en regulaties kunnen 
maken, die kracht van wet zullen hebben tot de 
volgende ziti.ing van den Edelachtb. Volksraad, als bij zal 
wenscbelijk acbten, mits deze bepalingen en regulaties 
niet in strijd zijn met reeds bestaande wetten. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 22 Augustus 1801. 
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WET N°. 11, 1891, 
BEI'REFFENDE DE KWALIFICATIE3 VAN EN REGELENDE DE 

WIJZE VAN VERKIEZING VOOR DE LEDEN VAN DEN 
EEHSTEN EN TWEEDEN VOLKSRAAD. 

Zooals gewijzigd door den Edelachtb. Eersten Vollcsraad en goed~ 
gekeurcl en vastgesteld bij c~1·tikel 1283 zijner notnlen, dd. 
5 Augustus 1891. 

AR'riKEL 1. Een lid van den Eersten of Tweeden 
Volksraad, wenschende zijne betrekking neder te leggen. 
zal zijn resignatie moeten indienen bij de Regeering 
en zoo de Eerste of 'rweede Volksraad ten dien tijde 
zitting neemt, hiervan tevens kennis geven aan den 
Voorzitter van dien Volksraad~ waartoe hij behoort. 

2. Wanneer er vacaturen ontstaan in den Eersten 
of Tweed en V olksraad, hetzij door aftreding, bedanking, 
dood of anderszins, en zulks ter kennis van de Regee
ring is gebrach~, zal zij zonder verwijl de noodige 
stappen nemen tot het openen van electien ter opvul
ling van zoodanige vacaturen en hiervan kennisgeving 
doen in de Staatscourant, met vermelding van den tijd 
waarop de uitnoodigingen of requisities moeten worden 
ingeleverd en de verluezingen zullen worden gehouden. 

3. Niemand zal als lid van den Eersten Volksraad 
verkiesbaar zijn en als zoodanig zitting kunnen nemen, 
tenzij hij de vereischten bezit, bepaald bij artt. 13, 14 
en 15 van wet no. 4, 1890, en niemand zal als lid van 
den rrweeden Volksraad verkiesbaar zijn en als zoodanig 
zitting kunnen nemen, tenzij hij de vereischten bezit 
bepaald bij artt. 13, 14 en 16 van wet no. 4, 1890. 

4. Niernand zal als lid van den Eersten of Tweeden 
Volksraad verkiesbaar zijn, tenzij hij vooraf een uit
noodiging of requisitie tot de vervulling van die waar
digheid heeft ontvangen. onderteekend door minstens 
~5 sterngerechtigde burgers van het district of de ldes
afdeeling waarvoor hij gekozen wordt. Deze uitnoodi
ging of requisitie en het antwoord daarop zal aan den 
::)taatssecretaris worden toegezonden om, in geval de 
uitnoodiging wordt aangenornen, minstens 2~ dagen 
v66r den tijd der kiezing te worden gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

5. Niemand zal beschouwd worden als lid van den 
Eersten of Tweeden Volksraad verkozen te zijn, tenzij 
hij bij de kiezing de stemmen van minstens zestig stem
gerechtigde burgers van het district of de kiesafdeeling 
waarvoor hij gekozen wordt, op zich vereenigd heeft. 

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



231 [1891 

6. Een ieder is gerechtigd, wanneer hij bet bewijs 
kan leveren dat een persoon gekozen als lid van den 
Eersten of als lid van den Tweed en V olksraad, niet de 
vereischten bezit bij de wet bepaald, dat bewijs bij de 
Regeering in te zenden v66r dat zoodanig persoon zit
ting neemt. De Regeering zal daarop de desbetre1l'ende 
stukken, zonder verwijl en zoodra rnogelijk~ bij den 
aanvang der zitting, overleggen aan den Voorzitter van 
dien Volksraad, waar zij te huis behooren. 

7. Niemand zal beschouwd worden als lid van den 
Eersten of Tweeden Volksraad te zijn afgetreden, voor 
dat zijn opvolger is beeedigd. 

8. Na den uitslag der stemming zal door de Re
geering in de Staatscourant worden bekend gemaakt 
welke der kandidaten bij meerderheid van stemmen is 
gekozen. 

9. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie 
in de Staatscourant 1

). 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 20 Augustus 18frl. 

WET No. 12, 1891, 2

> 
BEPALENDE DE WIJZE W AAROP WIJNEN, GEDISTILLEERDE 

EN GEFERMENTEERDE MOUTDRANKEN MOGEN WORDEN 
VERKOCHT. 

Goedgeke,urd bij art. 955, dd. 28 Jul'i 1891, van den Edelachtb. 
Tweeclen Vollcsraad, en bekrachtigcl bij art. 1269, dd. 4 Aug. 
1891, door den Edelachtb. Eersten Volksraad. 

ARTIKEL 1. Niemand mag wijnen, gedistilleerde, 
gefermenteerde of moutdranken verkoopen, van de hand 
zetten of verhandelen zonder daartoe behoorlijk voorzien 
te zijn van eene speciale licentie als r1ieronder bepaald. 

Eenig persoon dit artikel overtredende zal gestraft 
worden met eene boete van ten hoogste £50 voor de 

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

coumnt van 26 Augustus 1891. 
2

) Vervangen door wet no. 13, 1892; welke weder is gewij zigd door 
wet no. 12, 1893. Zie ook wet no. 11, 1888; L. W. 1888-1889, bladz. 34 
en de tl\l.nteekeningen daar ter plaatse. 

Objecties tegen ver
kiesbaarheid v. een 
gekozene in te zen
den bij Regeering. 

De Reg. legt ze voor 
aan Volksraad. 

Lid wordt eerst ge
rekend afgetreden te 
zijn als zijn opvolger 
beeedigd is. 
Kennisgeving door 
Reg in Staatsco·urant 
wie verkozen i '"· 

Inwerkingtreding. 

Geen handel in 
ster ke drank en enz. 
zonder licentie. 

Strafbepaling op 
overtreding. 
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eerste overtreding, en ten hoogste £100 voor de tweede 
overtreding en ten hoogste £200 voor do derde over
treding, bij wanbetaling te vervangen door gevangenis-. 
straf van fen hoogste drie maanden, zes maanden en 
twaalf maanden respectievelij k. 

Een eigenaar of houder van eene boeren plaats of 
stuk grond, of de persoon door hem gemachtigd de 
opbrengsten daarvan tot wijn of sterke dranken te 
maken, kan echter verkoopen zonder licentie de op
brengsten van die plaats of stuk grond, maar dan niet 
minder dan vijf gallons wijn of een botel brandewijn of 
andere sterke dranken. Bet zal hem evenzoo geoorloofd 
zijn wijn of sterke dranken te vervoeren en te verkoopen 
bij de maat hierboven vermeld, alleenlij k niet op hotels 
of dorpsgronden. H~j zal ook rnoeten voorzien zijn van 
een certiflcaat van den. veldkornet van z~jn wijk, aan
toonende, dat de drank op gernelde plaats of stnk gronds 
gemaakt is. 

2. De in art. 1 bedoelcle licentien zullen zijn de 
volgende: 

a. Licentie voor den verkoop bij de groote maat. 
Onder cleze licentie zal niet minder clan bij 
twee gallons in vaten, of twaalf gewone 
bottels worden verkocht. 

b. Licentien voor een bottel store. Onder deze 
licentie zal niet minder .dan bij een gewonc 
halve bottel worden verkocht, en altijd met 
dien verstande, dat de dranken onder deze 
licentie verkocht, niet op de plaats, waarop 
de licentie verleend is, worden gebruikt. 

c. Licentien om bij de kleine rnaat te verkoopen. 
Hieronder komen kantienen, taphuizen, en 
de dranken kunnen onder deze licentie in 
kwantiteiten minder dan een halve bottel 
worden verkocht, en op de plaats waarvoor 
de licentie verleend is, worden gebruikt. 

d. Licentie voor hotel langs den weg. Deze 
licentien worden aileen verleend voor hotels, 
en op een afstand van minstens negen 
mijlen zijnde van eenig stad of dorp, zetel 
van den landdrost, mijncomrnissaris of resi
dent vrederechter. 

e. Licentien voor den verkoop van nwutdranken 
alleen bij de kleine maat. Hieronder komen 
bierhallen waar aileen moutdranken vcrkocht 
worden. Genoemde dranken kunnen onder 
deze licentie in kwantiteiten rninder dan een 
bottel worden verkocht en op de plaats waar
voor de licentie verleend is worden gebruikt. 
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B. De 1icentien worrlen uitgereikt voor niet lan o·er 
dan een jaar eindigen\10 lnet bet dienstjaar, d. w. 'l. den 
31sten December, doch kunnen de lieentien ook kwar
taalswijze worden uitgenornen als V<?lgt: 

a. Licentien voor den verkoop bij de groote maat 
voor een jaar £25, voor een kwartaal £9. 

b. Licentien voor een bottel store, voor eon jaar 
£40, voor een kwartaal £12. 

c. Licentien om bij de kleine maat te verkoopen, 
voor een jaar £75, voor een kwartaal £20. 

d. Licentien voor hotels langs den weg, voor een 
jaar £35, voor een kwartaal £10. 

e. Licentien voor het verkoopen van moutdranken 
alleen £25 per jaar en voor een k wartaal £9. 

4. Voor het verkrijgen eener licentie, den verkoop 
van wijnen of sterke dranken binnen deze Hepnbliok 
wettigende, rnoet de applicant tot dien einde eerst cen 
applicatie maken bij den Landdrost van het distrikt of 
Mijncommissaris van de del verij waarin hij zijn bezighcid 
wil uitoefenen. Daarna zal de Landdrost of Mijncom
missaris de voormelde applicatie met eenige oprner
kingen, die hij noodig moge achten, naar de commissie, 
als hierna in art. 5 vermeld, verzenden. Do genoernde 
ambtenaren zullen ook, indien vereischt, alle objectien 
tegen en aanbevelingen voor het verleenen van zulke 
lieentie moeten hooren en noteeren en de notulen daarvan 
zullen te zamen met voormelde applicatie en aanmer
kingen naar de commissie verzonden worden. 

5. Geene licentie tot verkoop van dranken zal kunnen 
worden verleend, 1enzij aan den applicant toegestaan 
door de comn1issie, bestaande nit: De Anditenr-Generaal, 
Thesaurier-Generaal, Staatsprocureur, Inspecteur-Gene
raal van Invoerrechten en Hoofdeommissaris van Politie, 
van welke drie een quorum zullen uitinaken, welke 
commissie genoemd zal worden «De comrnissie voor 
dranklieenties>), en die zitting zal houden minstens eon
n1aal in de maand, en welke commis~ie uit haar rnidden 
een voorzitter kiest. De Regeering zal een ambtenaar 
aanwijzen, die ageeren zal als secretaris der commissie. 

6. De commissie, vermeld in art. 5, zal verplicht zijn 
den applicant of diens gemachtigde te hooren, indien 
deze zijne belangen wenscht voor te dragen, en in over
weging te nernen aile objectien door eenigen inwoner 
van het distrikt gemaakt tegen de toekenninv van eene 
licentie tot verkoop van dranken als voorrneld aan den 
applicant, hetzij die objectien gegrond z~jn op het karak
ter of wangedrag van den applicant of op de ongeschikt
heid van het erf, huis of vertrek, waarvoor de licentie 

Duur der licenties. 

Bedrag der licenties 

Hoe applicatie moet 
·worden gemaakt 
voor een licentie. 

Commissie voor 
dranklicenties. 

Plichten der com• 
missie en hare be
voegdheid. 
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wordt aangevraagd, of op de hoeveelheid van licentien 
in de nabijheid alreeds verleend, of anderszins. De corn
rnissie zal alle objectien rnoeten hooren, doch tevens 
gerechtigd zijn getuigen onder eed te hooren, die haar 
of den applicant of den objectant wenschelijk voorkomen, 
zonder dat daaruit echter kosten voor den Staat nwgen 
voortvloeien. De comrnissie zal de bevoegdheid hebben 
eene licentie te weigeren of voorwaardelijk toe te staan 
of objectie gernaakt wordt ofniet tegen het uitreiken van 
zoodanige licentie. De beslissing der commissie zctl zijn 
bij meerderheid van stemmen en kan steeds veranderd 
worJen voor het uitreiken der licentie. 

7. De beslissing der commissie omtrent het goed
keuren of niet van zulke licentie zal zoo spoedig rnogelijk 
aan de am btenaren voormeld worden medegedeeld en 
daarop zullen zulke ambtenaren de llcentien verleenen 
of niet, overeenkornstig de beslissing der commissie. 

8. Kennisgeving van eenige applicatie voor eene 
licentie tot verkoop van de dranken voormeld zal 
geschieden door den ambtenaar bij wien de applicatie 
gemaakt wordt, door het aanplakken aan de. kantoor
deuren en andere plaatsen l>innen het distrikt, alsook 
op het erf~ huis of vertrek, waarvoor de licentie wordt 
aangevraagd, en ook in de Staatscourant, op kosten van 
den applicant, ten minste eene maand VOOI' de zitting 
der commissie, waarop die in behandeling zal worden 
genomen, en die kennisgeving zal aanduiden den aard 
der aangevraagde licentie, en het erf, huis, of vertrek 
in zoodanig huis, waarvoor die wordt aangevraagd. 

9. Zoodra een licentie bij de kleine rnaat en voor 
hotels langs den weg zal vergund zijn aan eenigen per
soon, die daarorn aanzoek gedaan l10eft, zal zulk een 
persoon een borgacte passeeren voor den ambtenaar 
voormeld in art. 4 en die mits deze geautoriseerd is 
zulke borgtocht te nmnen voor de som van £100 ster
ling, met twee goede borgen, die solidair aansprakelij k 
zullen zijn. Schedule van borgacte door de Regeering 
te worden opgetrokken en vastgesteld. 

10. De houders van hotellicentien langs den weg 
rnoeten zorgen dat reizlgers voorzien kunnen worden 
van kost, logies, stalling, enz, daar anders hun de ver
nieuwing hunner llcentien kan worden geweigerd of 
teruggetrokken. 

11. Ieder die eenige der voormelde dranken bij de 
groote of klelne maat verkoopt, zonder licentle, of zulk 
eene licentie verkregen hebbende eenige zulke dranken 
verkoopt op eene andere plaats . of op eenige andere 
wijze dan in de licentie genoernd, zal gesti·aft worden 
met eene boete van ten hoogste £50 voor de eerste 
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overtreding, en ten hoogste £100 voor de tweede over
treding, en ten hoogste . £200 voor de derde overteding, 
bij wanbetaling te worden vervangen door gevangenis
strait van ten hoogste drie, zes en twaalf rnaanden 
respectievelij k. 

In speciale gevallen echter, lweft de ambtenaar be
last met het uitreiken der licentien het recht, op aan
vragen, toestemming te verleenen ook op andere plaat
sen te verkoopen voor een tijdperk geen zes dagen 
te bovengaande. 

Wanneer vereischt wordt eene licentie te verplaat
sen voor meer dan zes dagen in eenig ander gebouw, 
vertrek of plaats dan in de licentie genoemd, zal de 
gelicentieerde persoon applicatie moeten rnaken als in 
art. 4 uiteengezet, en zal hij ten duidelijkste de plaats 
aantoonen of be~chrijven, waarheen hij zoodanige licentie 
verplaatst wil hebben. 

12. Niets in deze wet vervat zal strekken of uit
gelegd worden te strekken, eene licentie te vereischen 
ter verkoop van eenige der dranken voormeld, door een 
baljuw of andere beambte handelende uit kracht en 
autoriteit van eenig hof, rechter of landdrost, of door 
curatoren in insolvente boedels, of executeuren testa
mentair en datief. 

13. Geen verkooper in het klein zal mogen ver
koopen, of een taphuis of katien openhouden tot den 
verkoop van zulke dranken als voorrneld, noch toelaten 
dat die in eenige van dezulke gedronken of gebruikt 
worden gedurende eenig gedeelte van den Zundag of 
op kerkelijke feestdagen, of tusschen de uren van negen 
des avonds en zes in den rnorgen, uitgenurnen in hotels 
ten behoeve van reizigers; . doch speciaal verlof kan 
verkregen worden voor niet langer dan eene week orn 
's avonds van negen tot twaalf open te houden, welke 
verlofbrief een zegel rnoet dragen van een shilling 
sterling voor elken dag. Eenig persoon dit artikel 
overtredende zal zijn licentie verbeuren en niet toege
laten worden om in het vervolg eene licentie tot ver
koop van sterken drank te bekornen. Doch te worden 
verstaan dat niet in dit artikel vervat, betrekking zal 
hebben op het verkoopen van drank in behoorlijk er
kende clubs. 

14. Eenig persoon schuldig bevonden aan moed
willig eenige wijnen, sterke of gefermenteerde of rnout
dranken door hern ten verkoop aangeboden, vervalscht 
te hebben~ zal gestr<:tft worden n1et eene boete van ten 
hoogste £100 sterling, en b~j wanbetaling gevangenis
~~raf. met of zonder harden arbeid van ten hoogste 
een Jaar. 
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t5. Eenig persoon, die wijnen, sterke of gefermen
tccrde of rnontdranken, vorvaJscht als in art 14 bedoeld 
zal verkoopen of doen verkoopen of ten verkoop aan
bieden zal gestraft worden rnet eene boete van ten 
hoogste £15 en bij wanbetaling gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid van ten hoogste veertien dagen. 

16. Tot de betere instandhouding van de publieke 
rust en orde. zal het eenigen Landdrost of Vredorechter 
binnen zijne jurisdictie geoorloofd zijn, om ten allen 
tijde binnen eenige herberg of kantien te gaan, waarin 
eenig oproer of rustverstoring zal plaats vinden, of plaats 
gevonden zal hebben, en de overtreders uitcen te drijven, 
of in veilige bewaring te stellen, en aan eenigen Land
drost, Vrederechter of Politebearnbte om eenig lmis 
waaraan een licentie om in het klein te verkoopen ver
leend is, binnen te gaan, wanneer daar eenig oproer of 
rustverstoring plaats heeft of gehad heeft, of eenig huis 
bekend zijnde, of dat bevonden wordt bezocht te worden 
door mannen of vrouwen van algemeen bekende slechte 
faam of karakter, ten einde aile oproerverwekkende of 
rustverstorende of drinkcnde Jieden daarin (zijnde geene 
bona fide daar in wonende personen) en aile personen 
zijnde of bJijvende daarin (geene bona fide bewoners 
des huizes zijnde) tusschen de uren hierinboven ver
klaard ongeoorloofd te zijn, te verdrijven, en indien de 
homler der licentie voor of van eenig zulk huis, of de 
persoon, die de bewaarder of oprichter daarvan in dien 
tijd zal zijn, zulken Landdrost of anderen personen als 
voormeld zal weigeren te admitteeren, of hen zal tegen 
gaan of verhinderen orn de rustverstorende, schuldig
rnakende en drinkende of ongeoorloofd tusschen de 
vorengemelde uren daarin bl\jvende personen te ver
drijven, zal de houder der licentie zijne licentie ver
beuren en gestraft worden met eene boete van ten 
hoogste £50. Bij wanbetaling gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid van ten lwogste zes maanden. 

17. Een gelicentieerd kantienhouder in een stad zal 
geen klanten toelaten zijn daartoe bestemd vertrek bin
non te komen of te verlaten langs een achter- of zijdeur, 
of door een deur die gOineenscha p heeft met een winkel 
of bezigheid, onder verbeurte bij de eerste overtreding 
eener boete van tien ponden sterling of bij niet beta
ling daarvan gevangenisstraf van niet meer dan eene 
maand, voor een volgende overtreding een boete van 
twintig ponden sterling of bij niet betaling gevange
nisstraf van niet meer dan drie maanden, voor een 
derde overtreding een boete van niet meer dan v~jftig 
P?nden sterling of bij niet betaling gevangenisst_raf v~n 
n1et meer dan zes maanden, met verbeurte van hcentw. 
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Andere handel dan in wijn, gedistilleerde en mout
danken onder oen stadslicentie, zal niet toegelaten 
worden in hetzelfde huis, maar in een ander afzon
derlijk vortrek, zoodat de kantien op het vastgestelde 
uur zal kunnen gesloten worden, onder boete als hiervoor. 

18. Gelicentieerde handelaars, hunne plaatsvervan- Geen verkoop enz. 
gers of ondergeschikten zullen het recht hebben w~jn van sterke dranken 
of gedistilleerde of gefermenteerde of moutdranken aan enz. ag,nkleurlingen 

kleurlingen te verkoopen, te geven, te verruilen of op 
eenige andere wij ze af te staan, aileen onder de volgende Uitzonderlngen 
voorwaarden. 

Aan dienstdoende kleurlingen mits zij voorzien zijn erlofbrief. 
van een verlofbrief van hunnen dienstheer, een sopie 
niet te bovengaande en aan kleurlingen niet in dienst Nietin dienstzijnde 
zij11de een sopie niet te bovengaande, zullende indien kleurlingen. 
het mocht blijken, dat de betrefl'ende kleurlingen alreeds 
onder den invloed van sterke of bedwelmende dranken 
zijnde, geen verdere sterke of bedwelmende dranken 
aan hem mogen worden verkocht. Eenige overtreding Strafbepaling op 
van dit artikel door gelicentieerde handelaars, hunne overtreding. 
plaatsvervangers of ondergeschikten, zal gestraft worden 
met eene boete van ten minste £25 met ontneming 
der licentie en met verbod tevens aan den gestrafte om 
dranklicentie te hebben. Het woord kleurling zal be- Beteekenis van het 
teekenen iederen Afrikaanschen, Aziatischen naturel of woord kleurling. 
gekleurd persoon, Koelie of Chinees. 

Een1ge verlofbrief, waarop aan eenig kleurling reeds Bepalingen omtrent 
drank is verkocht, zal door den verkooper worden ver- den verlofbrief. 

nietigd, en bij overtreding hiervan zal de verkooper 
gestraft worden met eene boete £5 niet te bovengaande, Strafbepaling op 
of bij wanbetaling met gevangenisstraf, met of zonder overtreding. 

harden arbeid, 14 dagen niet te bovengaande. 
19. Eenig persoon die een verlofbrief uitreikt aan Stmfbepaling tegen 

eenig kleurling niet in z~jn dienst zijnde of die eenigen onwettige uitrei
verlofbrief vervalscht, zal gestraft worden met eene king v. verlofbrief. 

boete van ten hoogste £100, of gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid van ten hoogste 3 maanden. In 
geval van kleurlingen kunnen ook geeselslagen worden 
toegevoegd ten hoogste 25. 

20. Niemand zal mogen, rnet Jf zonder licentie, wijn Geen verkoop enz. 
of gedistilleerde of geferrnenteerde moutdranken ver- van sterke dranken 
l 'l enz. aan kinderen {Oopen, geven, VeiTUl en of op cenige andere \Vijze af- beneden de 16 jaren. 
staan aan eenig kind onder de zestien jaren, zonder 
toestemming van diens ouders, voogden of wettige ver- Uitzondering. 
plegers, of aan eenig persoon reeds onder den invloed 
v~n eenigen. sterken of bedwelmenden drank, op strafl'e, 
hiJ overtredmg van dit artikel, van eene boete van ten 
hoogste £50, of bij wanbetaling gevangenisstraf, met of Strafbepaling. 
zonder harden arbeid, van ten hoogste zes rnaanden. 
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21. Niemand zal mogen, met of zonder licentie, wijn 
of eenige dranken voormeld, aan eenigen persoon 
verkoopen, verruilen, geven of op eenige andere wijze 
afstaan of toereiken, wanneer hij door den Landdrost 
of den man of de vrouw of eenigen anderen aanver
want van zoodanigen persoon of door eenigen anderen 
in hem belangstellenden persoon, zal zijn gewaarschuwd 
dat hij of zij in de gewoonte is zi~h aan dronkenschap 
schuldig te rnaken en door zoodan1gen Landdrost, aan
verwant of ander belangstellenden persoon verzocht 
wordt aan zulken persoon als voormeld geen wijn of 
eenige andere bedwelmende dranken te verkoopen, of 
op eenige andere wijze af te staan, en in geval van 
eenige overtreding van de bepalingen in deze afdeeling 
vervat, of eenig gedeelte daarvan, zal de overtreder 
onderworpen z~jn aan eene boete van ten hoogste £15 
sterling, of gevangenisstraf, met of zonder harden ar
beid, van ten hoogste 3 maanden voor de eerste over
treding en ten hoogste 6 maanden, met of zonder har
den arbeid voor elke volgende overtreding, en daaren
boven gehouden zijn tot schadevergoeding van boete of 
eenig ander leed aan den persoon, aan wien h~j zulken 
drank als voormeld zal hebben verkocht of toegereikt 
en waarin zoodanige persoon ten gevolge daarvan mocht 
z~jn vervallen, zoomede tot vergoeding van aile schade 
voor zoodanigen persoon, alzoo onder den invloed des 
dranKS handelende, aan eenigen anderen persoon of 
aan de bezittin gen van eenigen anderen persoon toe
gebracht of veroorzaakt. En in geval van eenige ver
kooping van sterke dranken en in eenig geval als voor
meld op crediet, zal het koopsbedrag niet in eenig 
gerechtshof mogen worden verhaald. 

22. Iemand door een I ~anddrost, V eldcornet, Vrede
rechter of politie beambte gevonden in staat van dron
kenschap of dronken en ongered, of dronken en geraas
makend aan een straat, weg of laan, of In een publiek 
hnis, winkel, pakhnis, hotel, weg of welke plaats ook, 
zal zonder lastbrief gearresteerd kunnen worden en 
wanneer dit 's avonds bet geval is, geplaatst worden 
in een gevangenis, achter slot, of in een huis van ver
betering en zal in elk ~eval, zonder uitstel, worden 
gebracht niet later dan den volgenden dag, wanneer die 
geen Zondag of pnblieke feestdag is, voor den Land
drost of Vrederechter die aldaar rechtsbevoegd is. Elk 
zoodanig persoon zal, na scrmldig hevonden te z~jn, 
beboet worden met ten hoogste £'1 voor de eerste 
overtreding; bij wanbetaling, gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid en met of zonder schraal dieet 
van ten hoogste 14 dagen en in geval van herhaald.~ 
overtreding, met eene boete van ten hoogste £5; biJ 
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wanbetaling, gevangennisstraf met of zonder harden 
arbeid en met of zonder schraal dieet van ten hoogste 
eene maand. In geval van kleurlingen zoodanig gear
resttterd, zal een straf ook kunnen worden toegevoegd 
van ten hoogste 15 geeselslagen voor de de eerste over
treding en ten hoogste 25 voor verdere overtredingen. 

23. Eenig persoon, eenige licentie bij de groote of Uithangbord ver
kleine maat verkregen hebbende als voormeld, zal op meld~nde.den aard 

d f d . -htb l t d b 't "d der hcentle. e eene o an ere z1c are p aa s, op e u1 enziJ evan 
het gebouw, waaruit sterke en gefermenteerde ofmout-
dranken verkocht worden, een uithangbord aan den muur 
plaatsen of vasthechten waarop in groote, zichtbare en 
leesbare letters, van ten minste twee duim in lengte, 
zal geschilderd zijn zijnen vollen naam (of in geval van 
vennootschappen den naam of titel van de firma of de 
vennootschap) en onder dezen naam of titel de woorden 
« Gelicentieerde handelaar of handelaars in wijnen of 
sterke dranken b~i de groote of kleine maat )) (naar het 
geval zijn mocht), en zal zulk uithangbord in goeden 
staat houden gedurende de voortduring van zulke li-
centie; eri in gebreke blijvende van zulk uithangbord 
vast te hecltten of hetzelve in stand te houden op de 
wijze als voorzegd, zal hij vervallen en onderworpen Strafbepaling. 
zijn aan eene boete van ten hoogste £5, en in geval het 
geheele opgelegde bedrag der boete en van de kosten 
niet binnen drie dagen na uitspraak des rechters zal 
betaald zijn, dan tot gevangenisstraf van ten hoogsten 
eene maand, tenzij de boeten en onkosten vroeger be-
taald worden. Doch niets in deze wet vervat zal zoo Uitzonderingen. 
uitgelegd worden alsof er eenig uithangbord vereischt 
wordt, vastgemaakt of geplaatst te worden voor eenen 
herberg, hotel of logieshuis of clubs. 

24. lemand, die geene~-zoodanige licentie zal hebben Strafbepaling tegen 
verkreaen als vermeld en eenia zulk uithanabord za] bet hebb~n van zulk 

t"' - -' · ' .~ ~ • · -. · • n . ' - een mthangbord 
vasthechten voor of aan Z\Jn hu1s, Winkel of pakhu1s, of zonder een licentie 
eenige andere plaats, zal gestraft worden met een boete te bezitten. 
van ten hoogste £15. B~j wanbetaling gevangenisstraf 
van ten hoogste eene maand. 

25. Alle Landdrosten, Resident-Vrederechters en Binnentreding van 
ambtenaren met gel~jke .iurisdictie, in hunne respectieve landdrosten enz. 

jurisdictien, hebben recht een huis binnen te gaan waar 
drank b~j de kleine maat verkocht wordt, en in hotels 
langs den weg, waarin er prima facie getuigenis bestaat, 
dat een verkoop van drank heeft plaats gevonden of 
voor hetwelk volgens art. 28 te lezen staat, dat drank 
b~j de kleine maat daar verkrijgbaar is, en te vragen 
om T de licentie te r zien. W anneer deze niet vertoond Inbeslagneming der 
wordt, en1-geen,1gegronde redenen'! voor bet produceeren dranken. 

van :dezelve wordt gegeven, zullen z\j bevoegd zijn alle 
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zich daarin bevindende wijnen, gedistilleerde of gefer
menteerde of moutdranken in beslag te nemen en de 
vaten met den drank, en zij zullen na vonnis de in 
beslag genomen vaten en drank aangeven aan de lands 
kas. De bewoner van zulk huis zal gestraft worden 
Yolgens art. 1 van deze wet, met dien verstande, dat 
de billijke kosten van de inbeslagneming zullen ver
goed worden uit de opbrengst der in beslag genomen 
artikelen. 

26. Licentien voor verkoop van wijnen, gedistil
leerde of gefermenteerde dranken mogen worden terug
getrokken: 

a. Indien een gelicentieerde verkooper eenigen 
anderen persoon toelaat z~jne bezigheid te 
bestieren, te drijven of te beheeren gedurende 
zijne afwezigheid voor een langer tijdperk 
dan eene maand, zonder verlof van den amb
tenaar bevoegd om zoodanige licentie uit te 
reiken. 

b. Indien h~j tegenwoordig zijnde of niet, eenigen 
ongelicentieerden persoon toelaat de werl<e
lijke eigenaar van de bezigheid te zijn, zonder 
toestemming van de commissie voor het 
goedkeuren van dranklicentien. 

c. Indien, in gevallen van hotels langs den weg, 
hij aan de vereischten van art. -10 niet vol
doet. 

d. Indien de gebouwen, vertrek, of plaats, waar
voor hij een licentie heeft, bouwvallig of ver
nietigd is geworden, tenzij zulks geschied 
is door vuur, storm of andere oorzaak, voor 
welke hij niet aansprakelijk gehouden kan 
worden. 

e. Indien hij toelaat, dat het huis gebruikt wordt 
als een bordeel. 

f. Indien hij drank verkoopt aan eenig persoon 
reeds onder den invloed van sterken drank. 

27. Wanneer eenig persoon onder eede informatie 
aan den Landrlrost, Resident Vrederechter of amhtonaar 
van geUjke jurisdictio, zal geven en waarschijnlijkc 
redenen zal aantoonen waarorn hij imnand verdacht 
houdt van ecnige der dranken als voormeld zonder 
licentie te vol'koopcn, zal hot voor zulken J"'anddrost, 
Hesident Vrederecltter of ander arnbtonaar van gelijke 
jurisdictie, Linnen zijne j urisdictie geoorloofd zijn om 
zulken verdachten p8rsoon voor hem te dagvaarden, 
zoo ook eenigen anderen persoon, welke zulk een 
an1btenaar zal vermeenen in staat te wezen van zulke 
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zaak goedc getuigenis te gcvcn, or!l. voor hcrn geexa
mineerd te worden op de beschuldiging tegen zulk een 
verdachten persoon; en zoo zulke personen aldus als 
getuigen ge~:lagvaard, zouden weigeren te verschijnen 
of zullen wmgeren orn onder eedo onderzocht te worden 
en getuigenis te geven als voormeld, zal het den gezegden 
Landdrost, Hesident-Vrederechter of anderen arnbtenaar 
als voormeld geoorloofd zijn om ieder zulken overtreder 
in hechtenis te stellen voor ten hoogste eene maand, of 
totdat hij niet langer weigeren zal geexarnineerd te 
te worden en getuigenis te geven als voormeld. 

28. Niemand zal gereehtigd zijn tot, of eenige zaak, 
actie of proces rnoge aanvoeren of brengen, tot verhaal 
van eenige som gelds voor of op rekening van eenige 
sterke dranken, wijn of andere bedwelrnende dranken, 
op crediet verkocht in eenige hoeveelheid minder dan 
de hoeveelheid toegelaten onder eene licentie in het 
groot op eenrnaal te verkoopen ; en ingeval eenig per-
soon van iemand eenig onderpand bij wijze van secu-
riteit voor de betaling van eenige som of sommen gelds, 
voor zulke dranken aldus verschuldigd, nemen of ont-
vangen zal, of in betaling daarvan eenig artikel, wat 
het ook zij, in de plaats van geld nemen of ontvangen 
zal, zal hij onderhevig zijn aan eene boete van ten 
hoogste £20 voor ieder pand zoo aangenomen of door 
hem ontvangen, en de persoon of personen aan wien 
zulk pand behooren zal, zal hetzelfde recht hebben tot 
terugbekoming van zulk pand of de waarde daarvan, 
als ware het niet als in pand gegeven. 

29. Alle overtredingen tegen deze wet zullen voor 
den Landdrost, Resident Vrederechter, of anderen amb
tenaar van gelijke jurisdictie, binnen wiens jurisdictie 
zij gepleegd zijn, nwgen worden gebracht en door hem 
beslist. 

Schuld voor gele
verde dranken h1 
eenige gevallen niet 
invorderbaar. 

Strafbepaling tegen 
het aannemen van 
pan den. 

Jurisdictie. 

30. Publieke aanklagers der verschillende Hoven Onderzoekin testel
zullen verplicht zijn, in alle gevallen waar kleurlingen len waar kleurUng 
wegens dronkenschap worden voorgebracht, het meest dronken geworden 

nauwkeurig onderzoek in tc stellen naar de oorzaak is. 

van de dronkenschap, en de plaats waar, en de persoon 
door wien, aan hem drank is verschaft, ten einde prose-
cutie tegen den persoon te kunnen instellen wegens 
onwettigen handel in sterken drank. 

31. Eenig _Landdrost, Resident-Vrederechter of 
ambtenaar van gelijke :jurisdictie, zal gerechtigd zijn 
op redelijke gronden van suspicie bij hein aangebracht, 
dat daar eenige persoon handelt in drank in strijd met 
de bepalingen dezer wet, een lastbrief te verleenen tot 
onderzoek van den winkel of ander gebouw, waarin 
men verrnoedt, dat drank aangehouden wordt. 

16 

Huiszoeking. 
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B2. De Hegeering zal een deel, doch niet meer dan 
een derde van de opgelegde en betaaldc boete kunnen 
toekennen aan den aanbrenger. 

33. Alle wetten en bepalingen tot vcrkoop van sterke 
of moutdranken, in strijd zijnde rnet deze wet, worden 
hiermede herroepen. 

34. Deze wet treedt in werking van af den 1sten 
Januari 1892. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 17 Aug. /18~H. 

S. J. P. KRUGER. 
Staats president. 

Dn. vV. J. LEYDS; 
Staatssecretaris. 

WET No. 13 1891 1

) 

' ' 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO.7, VAN 1882, 

REGELENDE HET ALGEMEEN KIESRECHT DER BURGERS VAN 
DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgeketwd en vastgesteld bij Volks1·aadbesluit, del. 29 ]}fei 1876, 
a1·t. 91; gewijzigd bij Vollcsraadsbeslttit, art. 763, dd. 10 Juli 
1882, en vastgestel(l bij Vollcsraadsbeslttit, art. 803. del. 11 
.Tul'i 1882. Gewijzigd bij wet no. 5, 1890, 2) en verder gewijzigd en 
vastgestel(l bij Vollcsraadsbesl1tit art. 1285, d(l. 5 Avgustus 1891. 

N ADEMAAL het wenschelijk is, dat het kiesrccht van 
de burgers der Zuid-Afrikaansche Hepubliek nader 

bepaald en omschreven worde, zij het hierbij vastge
steld . als volgt: 

ARTlKEL 1. Om het kiesrecht in de Republiek te 
bezitten moet men burger zijn. Daaromtrcnt gelden 
de volgende bepalingen : 

a. Om burger te wezen moet men binnen de 
Hepublielc geboren z~jn of genaturaliseerd 
worden. Om kiezer te zijn moet men den 
ouderdom van 16 jaren bereikt hebben. 

b. Personen niet in de Hepubliek gehoren, maar 
van elders ingekomen, kunnen het burgerrecht 

1
) Deze wet werd gewijzigd door wet no. 14, 1893; zie ook E.V.R.B. 

art. 1024, dd. 2 Augustus 1892, en E.V.RB. art. 1292, dd. 26 Augustus 
1892, en de noot bij art. 4 dezer wet. 

2
) Zie bladz. 27 van dit wetboek en de aanteekeningen daar ter plaatse. 
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verkrijgen en dus burgers worden, wanneer 
zij de hieronder vermelde brieven van natu
ralisatie verkregen hebben, en den gevorderden 
eed hebben afgelegd. 

c. Zulke personen zullen in handen van den daar
toe aangewezen am btenaar den volgenden eed 
afleggen: 

Ik tot heden geboren 
verlangend burger der Zuid

Afrikaansche Repu bliek te worden en voldaan 
hebbende aan alle voorschriften der wet betrek
kelijk de naturalisatie, verzaak, zie af en doe 
afstand van alle gehoorzaamheid, getrouwheid 
·en onderworpenheid aan alle vreemde Vorsten, 
Hoofden, Staten en Souvereiniteiten en in het 
bizonder den V orst, het Hoofd, den Staat of 
den Souvereiniteiten, waarvan ik tot nu toe een 
onderdaan en burger ben, en zweer als onder
daan den eed van getrouwheid en gehoorzaam
heid aan de Regeering en hare wetten en het 
volk der Zuid-Afnkaansche Republiek. 

d. Vreemdelingen van elders ingekomen, kunnen 
toegelaten worden tot de naturalisatie, mits zij 
van den Landdrost van hun distrikt of van den 
Veldcornet hunner wijk het bewijs overleggen, 
dat zij zich minstens twee jaren hier te lande 
metterwoon gevestigd hebben en gedurende 
dien tijd zich getrouw en gehoorzaam aan de 
wetten des lands gedragen hebben, en zich 
ook minstens twee jaren lang hebben laten 
inschrijven op de veldcornetschapslijsten. 

Het verzoek om naturalisatie wordt door 
den Veldcornet, door middel van den Land
drost, met de noodige bewijsstukken aan de 
Regeering opgezonden en door deze aan den 
Staatsprocureur gerefereerd, die de stukken, 
na ze in orde bevonden te hebben, terug
zendt aan den Uitvoerenden Raad, die dan 
de brieven van naturalisatie uitreikt en den 
bedoelden persoon den eed afneemt, of door 
een daartoe aangewezen persoon doet af
nemen. 

De kosten dezer naturalisatie zijn £5. 
e. Personen, onder bijzondere omstandigheden 

door de Regeering tot de naturalisatie uit
genoodigd, behoeven geen twee jaren in het 
land gewoond te heb ben of bij den V eldcor
net ingeschreven te zijn geweest om tot de 
naturalisatie te worden toegelaten, en be
hoeven ook geen som daarvoor te betalen· 

Af te leggen eed. 

Vereischten v. natu
ralisatie. 

Tweejarigverblijfen 
inschrij ~ing opveld
cornetslijsten. 

Behandeling v. het 
verzoek on1 natura
lisatie. 

Kosten der natural. 
Reg. kan personen 
tot natura1isaHe uit
noodigen. 

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



1Geurlingon kunnen 
geon burgers zijn. 

Aanteekening op de 
kiezerslij s ten. 

Aileen de op de lijs
ten aangeteekende 
stemgereohtigdcn 
mogen kiezen voor 
enz. 

Stemgerechtigde ai
leen kiesrecht bin
non zijn afdeeling. 

Stemgerech tigde 
kan op zooveel kan
didaten stemmen 
als cr vacaturen zijn. 

Stemopnemers. 

Stemming op aange
geven tijd en plaats 
en persoonlijk. 

Vergoeding aan 
non-officieele stem
opnemers. 

1891J 244 

2. Niemand, die niet tot de blanke bevolking van 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliek wortlt gerekend, zal 
als stemgerechtigd burger aangeteekcnd worden, volgens 
art. 9 der G-rondwet. 

3. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers 
die het kiesrecht hebben verkregen, hebben bet recht 
om hunne narnen als kiezers te doen aanteekenen bij 
hunne respectieve Veldcornetten, nadat zij het bewijs 
hebben ge.leverd dat zij het burger- en kiesrecht heb
ben verkregen. 

4. 1
) Geen andere dan de aldus aangeteekende 

stemgerechtigden hebben het recht om hunne stemmen 
uit te brengen a.ls volgt: 

a. Voor het kiezen van cen veldcornet der wijk, 
elk in zijne eigene wijk. 

b. V oor een rcmdslicl zijner wijk of 1\:icsafdecling. 
c. Voor elke verkiezing d1e het gel1ee.le district 

betreft. 
d. Voor elkc verkiezing di.e de geheele Hepubliek 

betreft. 

5. Niemand mag deelne1nen of z~jn stem uitbrengen 
bij eene verkiezing, voor eenc wij k of een district, 
waarin .hij niet op de lijst der kiezers is aangeteekend. 

ti. Elkc stemgerechtigde van een distrikt, dat niet in 
kiesafdeelingen verdeeld is, kan zijne stem uitbrengen 
op zoovele kandidaten als er vakaturen :;djn, waarvoor 
gestemd moet worden. 

7. De stemrnen zullen moeten worden opgenomen 
door officieele of non-officieele stemopnmners. De non
oflicieele stemopnerners zullen onder het toczicl1t der 
V eldkornetten of andere dam·toe s peciaal benoemde per
sonen gekozen worden door de rnecrderheid der stem
gerechtigde burgers, die bij het houden cener verkiezing 
aanwezig zijn, of door oflicieele sternopnemers, die hiertoe 
speciaal zullen zijn aangesteld door de Hegeering. 

8. Elk stemgerechtigd burger, die zijn stern wenscht 
nit te brengen op een kandidaat, rnoet den dag of de 
dagen, het uur of de uren, en de plaats van bestemming 
in acht nemen zooals door de Vcldkornetten bepaald 
in overeenstemmj ng rnet de voorschriften die hiertoe 
door de Hegeering rnogen worden gegeven. Elk st_em
gerechtigd burger zal in persoon verschijnen tep_ e1nde 
zijn stem uit te brengen. 

9. De non-ofticieele stemopnerners zullen voor 
hun diensten worden vergoed als nader in deze ~et 
bepaald, met dien verstandc dat de Hegeering m~t 
verantwoordelijk za.l zijn voor de kosten ontstaande mt 

1
) Zie E.V.R.B. art. 825, dd. 18 Juni 1892. 
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het houden van verkiezingen op. meer dan een plaats 
van sten1ming in olke stacl of dorp en op meer dan 
drio plaatsen van stemming in elke wijk. 

~to. De stemopnemer zal dadelijk na den atloop der 
stemming nog denzelfden dag al de stembiljetten en 
verder ook alle stemlijsten. welke laatste behoorlijk door 
den Veldcornet en hem moeten onderteekcnd zijn, onder 
toezicht van den Veldcornet bij elkander voegen en 
verzegelen, en ze zondor verJ:uim aan den Landdrost 
van het distrid toozenden, die dezel ve zal nazi en en 
underzoeken. Zood ra dit ge(laan is, zal de Landdrost 
al de stukken zonder verzuim mot zijn rapport op
zenilcn aan d.en Staatssncretaris, met z~ine aanmorkingen 
op die stembiljetten, wolke daarvan hij voor onwettig 
of tw~ifelachtig beschon wt, 

11. Elke V eldcornet is verplicht jaarlijks in de 
maanden November en December aanteekening te doen 
van al de stemgerechtigden in zijne w~jk, waaruit zal 
moeten bl~jken welke burgers in zijne wijk stem
gerochtigd zUn voor clon Eersten Volksraad en zal tevens 
verplicht wezen op verzoek van nieuw ingekomon 
burgers aantoekening te doen. 

'12. lJij zal daarvan behoorlijk bock houden, en een 
gecertificeerd af~chrift daa~·van aan den Landdrost van 
zijn uistrict toezenden in het begin van de maand Januari. 
De boeken en lijsten moeten door hem zoo ingericht 
zijn dat daaruit duidelijk hlijkt, welke nieuwe kiezers 
aangeteekend zijn, en welkc daarvan uitgesloten zijn 
door verhuizing of anderszins. 

13. De Veldcornet lweft het recbt te weigeren om 
den naam van iemand aan te teekenen, wanneer hij 
vermeent daarvoor gegronde redenen te hebben, welke 
redenen echter, wanneer de tegenpart~i verkiest, aan het 
oordeel van den Landdrost of desverkiezende aan het 
oordeel van clen Uitvoerenden 11aad zullen worden over
gelaten. 

11-. ])e Landdrost van iedet· district zal jaarljjks in 
de rnaand Februari van el ke dm· in art. ~t 0 vennelcle 
kopid;n een gecerti ficecr<l afschrift aan den Staats
secretaris opzcnclen. 
. Ook zal hij de lijsten del' kiezers doen publiceeren 
Hl de Staatscourant en door aanplakking bij de (leuren 
van zijn kantoor bckend rnaken, ten einde partijen hunne 
bezware1~ of objecti(~n bij den bevoegden ambtenaar 
lumncn mlevcrr:m. 

. J!). Het volgens bovenstaande bepalingen verkregen 
ktesrecht gaat verloren of wordt vernietigd als vo]gt: 

a. Door het verbeuren of verliezen van zijn bur
gerrecht. 

V erplich tingen van 
stmnopnen1ers, 
landdrosten, enz. 

Veldcornet moet 
kieslijsten opmaken. 

Afschriftder boeken 
en lijsten nun land
drost van het distr. 
te zenden. 

Veldcornet kan wei
geren een naam op 
de kiezerslijst te 
plaatsen. Bij geschil 
beslist landclrost of 
Uitv. Raad. 

Afschr. der ldezers
lijsten aan Staats
sccreturis opzenden. 

Publica:tic der lde
zerslij sten. 

Hoe men zijn kies
rccht verlicst. 
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b. Door het metterwoon verlaten der Republiek. 
c. Door bet verhuizen of vertrckken uit de eene wijk 

of district naar eene andere, wanneer men zich 
opnieuw moet laten aanteekenen in de wijk of 
het district, waar men zich metterwoon vestigt. 

d. Door het ontvangen van crimineele vonnissen 
die onteerend zijn. 

16. lemand kan ook zijn ldesrecht verbeuren door 
hetzelve in str~jd met deze wet uit te brengen. 

17. Die zich tot het kiezen van den eenen of anderen 
kandidaat heeft laten omkoopen verliest zijn kiesrecht. 

18. Overtreders dezer wet volgens artikel 15 zullen 
bovendien gestraft worden met eene boete van £5 tot 
£10, of gevangenisstraf van niet meer clan 3 maanden, 
naar den aard der zaak. 

19. Burgers. die in landsdienst op commando, van 
hunne ',{iesafdeeling afwezig zijn, bij geval van eenige 
belangrijke kiezing, zullen het recht hebben om bij 
eenigen officier of stemopnemer, daartoe bevoegd, hunne 
stem uit te brengen op tjjd en plaats, welke behoorlijk 
aldaar zal vastgesteld worden, indien zoodanige burgers 
aan de andere vereischten dezer wet voldoen. 

Deze kiezing zal niet plaats hebben voor ambtenaren: 
die door omstandigheden des lands in functie blijven 
volgens besluit, dato 27 l\1ei 1876. 

20. De bij de wet benoemde, of door de Regeering 
daartoe aangestelde stemopnemers, znllen vooraf be
eedigd worden voor eenen Landdrost of Vrederechter, en 
zullen de non-officieele leden de som van £1 sterling 
per dag als salaris genieten, wanneer zij als zoodanig 
werkzaam zijn. 

21. Hun eed zal zijn als volgt :-
<< Als benoemd en aangesteld orn stemmen op 

te nemen voor de verkiezing van . 
beloof en zweer ik plechtig trouw aan het volk 
en de Regeering van dezen Staat, dat ik mij in 
de uitoefening van den aan mij opgedragen plicht 
zal gedragen overeenkomstig de wet en mijne 
instructie, dat ik zal handelen onpartijdig, zonder 
aanzien des persoons en den kiezers geene de 
rninste teekenen van goed- of afkcuring omtrent 
een of ander der kandidaten zal geven, ook geen 
den minsten invlocd op hunne sternmen zal trachten 
nit te oefenen ten voor- of nadeele van een of 
anderen kandidaat, en dat ik na verloop van het 
stemmen volgens wet een zuiver en nauwkeurig 
verslag er van aan de Regeering zal rapporteeren, 
en mij in alles gedragen zooals het behoort.
Zoo waarlijk helpe mij Hod Almachtig.)) 
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22. Alle Veldkornetten en personen, belast met de 
stemopnerning, die in gebreke blijven stipt uitvoering 
te geven aan de voorschriften en bepalingen van deze 
wei, zullcn door de Hegeering worden beboet met eene 
som niet te bovengaande vijftig pond sterling. 

2i3. Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze 
w~jziging, worden hiermede herroepen en deze wijziging 
zal dadelijK na publicatie kracht van wet hebben. 1

) 

Gou verne men tskan to or, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 21 Augustus 18~H. 

WET N°. 14, 1891, 
1\:IUNTWET VOOR DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgelceu'rd en vastgesteld bij beslttit van den Edelachtb. Eersten 
Vollcsraad, art. 1325, dd. 7 Attgttsttts 1891. 

A ANGEZIEN bet wenschelijk is voorziening te maken 
voor de vervaardiging van gouden, zil veren en 

bronzen munten voor de Zuid-Afrikaansche Republiek, 

Strafbepaling tegen 
stemopnemers. 

Herroepingsclau
sule en inwerking
treding. 

Zij het vastgesteld als volgt: 
ARTIKEL 1. Er zal eene muntinrichting opgericht Muntinrichting. 

worden te Pretoria. 
2. De rnuntinrichting zal gedreven worden door de Doorwien te drijren 

Nationale Bank dor Zuid-Afrikaansche Hepubliek, be-
perkt, overeenkomstig art. 30 van de concessie, gedateerd 
Pretoria, oen 5den dag van A_ugustus 1890, en verleend 
bij speciaal bes1uit van den Volksraad, gedateerd 9 
Augustus 1890. 

. 3. De munteenheid in de Zuid-Afrikaansche Repu- Munteenheid. 
bl~el~ zal zijn het pond sterling, verdeeld in twintig 
sh1lhng van twaalf pence elk. 

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

oonrant van 26 Augustus 1891. 
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Gehalte der munten 

Welke afwijkingen 
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gestaan zijn. 
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-1·. De munten welke door de muntinrichting gc
slagen en uitgegeven worden rnogen geen andere zijn 
dan de volgende: 

GODDEN MUNTEK. 

Een stuk van een pond sterling, waarvan ltet stan
daard gewicht zal zijn 7,98805 grarnmen. 

Een stuk van een half pond sterling, waarvan hot 
standaard gewicht zal zijn 3,99402 gnunrnen. 

ZIL VEHEN :MUNTEN. 

Een stuk van vi.if shillings, waarvan hot standaard 
gewieht zal zijn 28,2750 gramrnen. 

Een stnk van twee shillings en zes pence, waarvan 
hot standaard gewicht zal zijn 14,13795 grarnrnen. 

Een stuk van twee shillings, waarvan hot standaard 
gewicht zal zijn 11,31036 grammen. 

Een stuk van een shilling, waarvan het standaard 
gewicht zal zijn 5,65518 gran1men. 

Een stuk van zes pence, waarvan hot standaard 
gewicht zal zijn 2,82759 granunen. 

Een stuk van drie pence, waarvau het standaard 
zal zijn 1,41379 grammen. 

BRONZEN MUNTEN. 

Een stuk van een penny, waarvan het standaard 
gewicht zal zijn 0,44984 gramrnen. 

Een stuk van een halve penny, waarvan hot stand
aard gewicht zal zijn 5,66990 grammen. 

5. Elk stuk van een poncl zal bevatten 7,3244 gram
men, zuiver gond en elk stuk van een half pond zal 
bevatten 3,6622 gramrnen zuiver gond, ~~oodat de fijn
heid van de gouden rnunten rneer zal z~jn dan 11/'12 
fijn goud, en minder rlan 1/·12 allooi. De fijnheid van de 
zilveren munten zal z~jn 37;40 fijn zilver en 3,'1D allooi. 
De bronzen n1unten zuJlen zijn van verrnengrl rnetaal: 
koper, tin en zink. 

G. De vo1gendc afwij kingen znllen toegestaan worden, 
n.L: in het gewicht van con stnk van een pond eene 
overrnaat of _ een tekort niet te hovengaando O.(H20G 
grarnrnen of 0.2 greinen; in het gewicht van een stuk 
van een half pond cone ovurmaat of een tekort niet to 
bovengaande 0.0061·8 grannnen of O.l greinen, en in de 
fijnheid van alle gouden nltmten r-ene ovrrrnaat oftekort 
2/1000 gedeelte niet te bovengaande; in hot gewiel1t van 
een stul{ van 5 shilling een overmaat of een tekort niet 
te bovengaande 0.1'1781 gram; een stuk van 2 1

/ 2 shilling 
een overrnaat of een tekort niet te bovengaande 0.05890 
gram; een stuk van 2 shilling een overmaat of een 
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tekort niet te bovengaande 0.04712 gram; een stuk van 
1 shilling een overmaat of een tekort niet te boven
gaande 0.02356 gram; een stuk van 6 pence een over
maat of een tekort niet te bovengaande 0.02000 gram; 
een stuk van 3 pence pondsgew~jze gewogen een over
maat of een tekort 3/1000 gedeelte niet te bovengaande 
en in de fijnheid van alle zilveren munten eene over
maat of een tekort 3/1000 gedeelte niet te bovengaande. 

7. De rnunten door gezegde muntinrichtlng gesla
gen en uitgegeven, zullen gangbaar zijn in de Zuid
Afi·ikaansche Republiek on zullen voor allo doeleinden 
een wettig betaalmiddol z~jn, namelijk: De gezeg<lo 
gouden rnnnten tot eenig bodrag; de gezegcle zilveren 
rnunten tot een hedrag van 40 shillings voor elke be
taling, en de gezegde bronzen munten tot een bedrag 
van een shilling voor elke betaling. De ganghare zilve
ren en bronzen munten zullen tot eenig bedrag in de 
Gouvernementskantoren van de Zuicl-Afrikaansche Re
publiek aangenmnen worden. 

8. Gouden mnnten, door do rnuntinrieltting uitge
geven, zullen gangbaar bl~jven, tenzjj dezelve in waarde 
verminderd zijn door bed rug of door insnijding of boring 
zoolang als het verschil in gewicht 5/1000 gedeelte niet 
te hoven gaat. 

Gouden munten, door de muntinrichting uitgegeven, 
welke door circulatie in waarde verminderd zijn, in 
grootere mate dan 5/1000 gedeelten, zullen ingetrokken 
worden om herslagen te worden ten koste van de He
publiek. Eenig muntstuk, op dergelijke wi,ize in waarde 
verminderd. zal in aile kantoren van de Hepubliek in 
betaling aangenornen worden alsof het van cle volle 
waarde was, doch zal cloor zoodanige kantoren niet weer 
uitgegeven worden. 

Muntstukken door de rnuntinrichting nitgegevon, 
welke door bedrog, of door insnijding of boring in 
waarde verminclerd. z~jn, en wolke aangebod.en worden 
in eenig kantoor van de Nationale Bank der Z. A. Re
publiek, Beperkt, zullen geborgen en hehonden worden 
door de bank, en betaling van de werkel~jke waarde 
van zoodanig rnnntstuk zal gedaan worden aan clen 
persoon, die betzelve aangeboden lweft, nadat de werke
l~jke waarde dam·van zal vastgestelrl zi.i n. 

ne heslissing van het munthestutu· zal flnaal z\in 
voor cle kwcstie of rnuntstukken door cle rnuntiuriehting 
~n omloop gehraeht door bedrog, insn~jding of boring 
1n waarde verrnin<lerd zijn en in boeverre. 

9. 1
) Private personen zullen bet recht hebben goud 

naar de muntinrichting te · brengen, hetwelk door bet 

1
) Zie Gouv. Kg. no. 47, 1893. 

Die munten zijn 
wettig betaalmiddel 

Bcperkingen. 

vVanneer gouden 
munten moeten 
'vorden ingetrokken 

Muntbestuur beslist 
finaal over waarde
vermindering der 
munten. 

Goudaanmunting 
voor private per
sonen. 
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Regulaties daarvoor 

Regeering kan ver
dere regulaties 
daaromtrent maken. 

Alleen de muntin
richting mag mun
ten maken. 

Strafbepaling. 

V erwissel en van zil
veren in gouden 
n1unten. 

Regeer. bepaalt het 
uiterlijk der munten 

Reg. kan toezieners 
op de munt aan
stellen en regula ties 
voor die ambte
naren optrekken. 
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muntbestuur in ponden en in halve ponden zal geslagen 
worden, tegen een muntloon van niet meer dan 3 percent, 
onderhevig aan de volgende bepalingen: 

a. Indien de muntinrichting overvloedig werk 
heeft, kan het muntbestnur onder goedkeuring 
der Regeering rnunting voor private personen 
uitstellen. 

b. Eenig goud, dat niet van de tljnheid is van 
11j12 zuiver goud en 1/12 aUooi, en eenig 
goud hetwelk ongeschikt is voor munting 
kan door het muntbestuur geweigerd worden. 

c. Indien het rnuntbestuur van oordeel is dat 
de uitgifte van gouden munten in de Republiek 
overmatig is, kan de Regeering verklaren 
dat het munten, zoowel voor den Staat als voor 
private personen voor zekeren tijd, door de Re
geering te worden bepaald, zal gestaakt worden. 

-10. 1) De Regeering zal rnet advies en consent van 
den Uitvoerenden Raad verdere voorschriften geven 
rnet betrekking tot de munting van goud, door private 
personen voor 1nunting aangeboden tot nadere goed
keuring van den E. A. Volksraad. 

11. Geen stuk goud, zilver, koper of hrons, of 
ander metaal zal gemaakt of in omloop gebracht worden 
als munt, of ruilmiddel tenzij door de muntinrichting. 
Het is verder verboden eenige munt, medaille of sieraad 
in goud, zilver, koper, brons of ander metaal te ver
vaardigen of in omloop te brengen, dat het aanzien 
heeft van een rnunt door de rnuntinrichting vervaa1'digd. 

Iedere overtreding van de bepalingen van clit art. 
zal gestraft worden met eene geldboete van ten hoogste 
duizend pond sterling of gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid van ten hoogste vijf jaren of rnet boete 
en gevangenisstraf heide als voormeld. 

1_2. De Regeering zal kantoren aanwijzen _ waar 
gouden rnunten venvisseld zullen worden voor zilveren 
rnunten, door de rnuntinrichtina uigegeven; doch 
zilver ter waanle van £5 zal het geringste bcdrag zijn 
dat ter verwisscling kan worden aangehoden. 

/13. De vorm, <le teekening en het opschrift der 
rnunten zullen door de Regeering -vvorden bepaald. 

'14. De Hegnering zal de noodige l)oatnbten aansteHen, 
ten einde toezicht te honden over de \Verken van de 
muntinricltting, hunne plicltten bepalen, en hunne sa
.larissen, onder goedkeuring van den Eersten Volksraad, 
vaststellen. Gezegde beambten zullen toegang hebben 
tot de muntinrichting en munting, en tot zoodanige 

1
) Zie aanteekeuing bij art. 9, 
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boeken van de Nationale Bank der Zuid-Afrikaansche 
Repu bliek, Beperkt, als betrekking hebben tot de munt
inrichting, en een krachtdadig toezicht uitoefenen over 
de muntinrichting. 

15. De Hegeering mag onderhandelen en onder Tractaten met 
nadere goedkeuring van den Eersten Volksraad over- vreemde Staten en 
eenkomsten sluiten met het Gouvernement van een Kolonienovermunt 

vreemden Staat of Kolonie over het in zulken Staat of 
;mike Kolonie als wettig betaalmiddel aannemen van 
de munten, in overeenstemming met deze wet geslagen 
en over het in deze Hepubliek als wettig betaalmiddel 
aannemen van de munten in zulken Staat of zulke 
Kolonie geslagen, en mag met bet oog daarop, over-
eenkomen toe te staan, dat gemachtigden van zoodanigen 
Staat of Kolonie worden aangesteld om tezamen met de 
beambten in artikel 14 genoemd, toezicht te houden 
over de verrichtingen van gezegde muntinrichting. 

'16. Ten einde zekerheid te bekomen of rnuntstukken Reg. kan proefne
door de muntinrichting uitgegeven, vervaardigd zijn mingen bevelen. 
overeenkomstig de bepalingen van deze wet, zal eene 
proefheming kunnen bevolen worden, zoo dikwijls als 
de Regeering zulks zal goedvinden. 

17. Deze wet treedt in werking dadelijk na publi- Inwerkingtreding. 
catie in de Staatscourant 1

). 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

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

Pretoria, 20 Augustus 1891. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 8 MEl '1891. 

AnT. 39. 2
) De Haad besloot zich te vereenigen met Verlenging van wet 

Uitvoerende Raadsbesluit art. 217, van 22 April '189-1. no. 14, 1886. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde het nemen van verdere maatregelen naar aan

leiding van vroegere correspondentie over het inwerkingtreden 
van een wet en Yan een tractaat van uitlevering met de Kaap
kolonie. 

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

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

courant van 26 Aug. 1891. 
2

) V.R.n. art. 73, dd. 10 Mei 1890, bladz. 49 van dit wetboek en de 
aanteekeningen daar ter plaatse. Zie proclamatie dd. 14 Nov. 1891. 
Zie ook E.V.R.B. dd. 3 Mei 1892, art. 20 en E.V.R.B. dd. 9 Mei '931 art. 68. 
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De Uitv. Raad gelet hebbende op Volksraadsbeslnit art. 73, 
dd. 10 Mei 18Ll0; 

Overwegende dat door verschillende omstandigheden nog 
geen tractaat van nitlevering met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen, 

Besluit aan den Eersten Volksraad voor te stellen de Regeering 
wederom te maehtigen de werking van wet no. 14, 18g6, (genaarud 
de wet tot uitlevering van misdadigers Yan de Kolonie de Kaap 
de Goede Hoop) te verlengen voor cen tijdperk niet te bovengaande 
een jaar van af datum van desbetreffend te nemcn Volksraad~
be•luit, wanneer het t.ijdstip dat de werking van genoemde wet 
no. 14, 1886, zou ophouden, het te sluiten uitleveringstractaat 
met de Kaapkolonie l'og niet van kracht is gewordeu. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUlT, J4 l\'IEl 18!JI. 

AnT. GG. Yoor kennisgeving wer<l aangenomeu 
T.V.H.B. art. :}8, dd. 'U Mei '18fH, zijndu guedkcnring 
en van kracJ tt verklaring Y<-tll Uitvuerentlo Haa(tsbesluit 
art. '14G. 

Gemeld T.V.H.B. luidt: 

De Tweede Volksraad, gelet hebhende op de Regeeringsmissive 
van den 27sten April 1891, tl!ans aan de orde, en op het Uit
voerende Raadsbesluit art 145, daa:dn vcrvat; 

Besluit de bepaling en voorziening in bcdoeld Uitvoerende 
Raadsbeslnit vervat goed te keuren en ze te verklaren te zijn 
rechtsgeldig en van kracht van af den datum voor de inwerking
treding daarin genoemd totdat de Tweede Volksraad daaromtrent 
nade r moge beslissen. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbe.:,luit luidt: 

Aan de orde minute R. 2032/91, inhoudende correspondentie 
met Gouvernements-Ingenieur en Architect over het maken en 
onderhonden van wegen. 

De Uitvoerende Raad, lettende op wet no. 7, 1
) 188'1, op het 

maken en onderhouden van wegen; 
Overwegende dat het dringend noodzakelijk is bevonden 

zekere voorzieningen en bepalingen te maken in verband met 
genoemd e wet; 

Overwcgende dat het de Hegeering l>ij heslnit van den Edel
aehtbaren Volksr aad, art. 1 23G. dd. 11 Augustus 1890, is opgedragen 
voon:ieningen en re::clingen te maken ten aanzien van alle zaken 
waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gcmaakt en 
die van zoo dringenden aard zijn, tlat zij nict Jmnnen blijven 
liggen tot de navolgcnde ziWng van den Volksraad; 

1
) Zie blaqz. 97 L. W. 1888-1889, 
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En verder overwegende, dat er door den Volksraad geen 

speciale voorziening is gemaakt ten aanzien van navolgende be
palingen en de algmeene wet, in deze niet genoegzaam voorziet 
of voor allen niet duidelijk is ; 

Besluit als bijlage tot wet no. 7, 1889, te bepalen en vast te 
stellen als volgt : 

ART. 1. De Regeering is niet verantwoordelijk voor eenigerlei 
schade, nadeel of verlies ontstaande uit het storten of vallen van 
personen dieren of rijtuigen of andere voorwerpen in of door 
afieidencle watervoren of het verlengde open gecleelte van over
cle~de dnikers of riolen of in eenigerlei andere uitgravingen aan 
de zijde van of buiten de wegen gemaakt ter afieidin;; van water 
of ter draineer:ng van wegen of verkrijging van materialen. 

2. De Regeering is niet verantwoordelijk voor eenigerlei 
schade, nadeel of ,verlies, veroorzaakt of geleden op algemeene 
publieke wegen, tenzij door gaten in die \vegen van Regeerings
wege gemaakt en zonder bescherming of waarschu wende teekenen 
gelaten. 

3. Dit Uitv. Raadsbesluit zal in werking treden dadelijk na 
publicatie in de Staatscourant, en kracht van wet hebben tot 
nadere beslissing daaromtrent van den Volksraad. 1

) 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 20 :MEl 18~}1. 

An·r. 71. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
Uitvoerencle Raadsbesluit art. 268, del. 1fl Mei 18H1, met 
de civergelegdc proclamatie van ZHEd. den Staats
president en de gevoerde correspondentie tusschen 
ZHEd. en Harer Majesteit Vertegenwoorcliger; 

overwegencle dat het den Haad onbekend is dat in 
de Zuid-Afeikaansche Republiek zich een trek organi
seert ten doel hebbende een vrije republiek te gaan 
stichten in 1 1et N oorden; 

de noodzakeUjkheid inziende om, indien zulks waar-
1 teid is, een trek 1net een k waad doel, te bel etten; 

Besluit: genoernde proclamatie te bekrachtigen 
en de voorgestelde strafbepalingen in gezegd Uitvoe
rende Raadsbesluit goed te keuren. 

De Haad besluit verder de Hoogedele Regeering op 
te dragen om de Koloniale Regeering te verzoeken om 
alle onoerdanen van Hare Majesteit, die naar Banjai
land trekken willen, te beletten door ue Zuid-Afi'i
kaansche Republiek te gaan, ten einde medewerking te 
erlangen zul k een trek met bo vengezegd doel te voor
komen. 

1
) Dit Uitv. Raadbesluit werd voor de eerste maal gepubliceerd in 

de Staatscourant van 11 Maart 1891. ' 
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Aurr. 78. De Raad vereenigde zich een parig met 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 236, dd. 20 April 1891. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde Minute R. 2656af91, bevattende telegrafische 
correspondentie met den Gouvernements Secretaris van den 
Oranje Vrijstaat, betreffende het houden van den eerstvolgenden 
census in het jaar 1901, vallende dit jaar volgens informatie van 
ZEdgestr. te samen met den tijd waarop de eerste census staat 
genomcn te worden in de Kaapkolonie en zullende de Regeering 
van den Oranje Vrijstaat een concept-ordonnantic om in deze te 
voorzien aan den Volksraad voorlcggen in het vertrouwen, dat 
zulks ook dezerzij ds zal worden gedaan; 

De Uitvoercnde Raad in beginsel niet tegen het nemen van 
dezen maatregel zijnde, maar overwegende, dat het vaststellCJ: 
van het jaar 1901 een ,wijziging vordert van artikel 9 van wet no. 
5, 1889; 1

) 

Besluit: den E. A. Eersten Volksraad voor te stollen art. 9 
dezer gezegde wet tc doen lezen als volgt: 

Art. 9. In het jaar 1901 en elk tiende jaar daarna zal een 
dergelijke census gehouden worden en zal de Staatspresident de 
macht hebben om, met inachtneming van zoodanige veranderingen 
als de omstandigheden zullen vereischen, ten dien einde de 
noodige voorzieningen te maken overeenkomstig deze wet. 

Aurr. 82. 2
) De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 

Uitvoerendc Raadsbeshnt art. 60, dd. 5 Februari 1891, 
1net de daarbjj overgelegde bijvoeglng van zekere arti
kelen en bepalingen tot de dorpsregulatien; 

Gelet op Volksraadsbesluit art. 77, dd. 12 Mei 1890; 
Besluit: hetzel ve goed te keuren en te bekrachtigen. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 
Aan de orde R. 7194b/90, inhoudende correspondentie over 

de dorpsregulatii:in. 
De Uitv. Raad, lettencle op Volksraadsbesluit, art. 79, dd. 

12 1\1 ei 1890, en op het ad vies van den Staatsprocureur, dd. 27 
.Tanuari 1891; 

Besluit: te bepalen en vast te stellen als volgt: 
ARTIKEL 1. Achter art. Hi. van de dorpsr.egulatii:m, gepubli

ceerd bij Gouvernementskennisgeving. dd. 5 Augustus 1858, wordt 
gevoegd de volgende alinea: 

Het is verboden met cen rijwiel op de voetpaden te rijden. 
2. Een aan de straat of elders staande muur of gebonw dat 

bouwvallig is en gevaarlijk, moet door den eigenaar worden af
broken, of op zoodanige wijze hersteld of voorzien als door het 

1
) Zie bladz. 92 L. W. 1888-1889. 

2
) Zie bladz. 85 L. W. 1849-1885 en bladz. 49 van dit wetboek. 
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plaatselijk bcstuur zal worden aangewezen. In geval van weigering 
of verzuim zal dit geschieden door het plaatselijk bestuur voor 
rekening van den eigenaar, op wien buitendien de strafbepaling, 
voorkomende in de regulatien, van toepassing is. 

3. IIPt is strafbaar boomen of planten op een openbare 
plaats geplant te beschadigen of te vernielen. 

4. Ieder is verplicht een dood dier, waarvan hij eigenaar is, 
binnen 24 uur te doen begraven op een daartoe door het plaat
selijk bestuur te bepalen plaats. 

5. Geen rijtuig, wagen of ander voertuig, bespannen met 
trekdier of trekdieren, muilen of ossen, zal zonder bchoorlijk 
toezicht in een straat mogen stilstaan. 

6. Niemand mag in het openbaar een onzedelijke daad be
drijven, noch onvoegzame of kwetsende woorden bez;gen, noch 
on voegzame geschriften of teekeningen drukken, gebruiken, tentoon
stellen of verspreiden, noch eenige muur of deur eener woning 
ontsieren door er op te schrijven, te teekenen of anderszins. 

7. Niemand mag in het openbaar onzedelijke liederen zingen, 
profane, onbetamelijke of de zeden kwetsende taal schrijven of 
gebruiken, noch dreigende of beleedigende woorden bezigen of 
zich op zulk een wijze gedragen, die aanleiding kan geven tot 
twist of tweedracht. 

Ieder echter die eene beleediging of schade is aangeclaan, 
behoudt zijn recht om den beleediger volgens wet te vervolgen. 

8. Niemancl mag de openbare rust verstoren door het maken 
van onnooclig geraas, 't zij bij dag of bij nacht, 't zij op straat of 
op een publieke plaats, in eenig publiek of privaat gebouw of 
erf, of in eenig gebouw of plaats waar godsclienstoefening ge
houden word t. 

9. De boete bepaald in art. 34 der dorpsregulaties wordt 
veranderd in een boete van ten hoogste £10 en daaraan toe te 
voegen of 3 maanden gevangenisstraf met of zonder harden arbeid. 

10. Deze bepalingen treden in werking dadelijk na pub1icatie 
in de Staatscmtrant. 1

) 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 21 MEl 1891. 

ART. 96. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeerings1nissive van den 30sten April 1891, thans 
aan . de orde en op d@n inlwud van alle Uitvoerende 
Raadsbesluiten in die missive aangehaald; 

. Hesluit: de verschillende bepalingen en voorzie
ningen in bedoelde Uitvoerende Raadsbesluiten vervat, 
goed te keuren en ze te verklaren te zijn rechtsgeldig 
en van kracht van af den daturn voor de inwerking
treding daarin genoemd, totdat de Volksraad daarom
trent nader zal beslissen. 

1
) Dit Uitv. Raadsbesluit werd voor de eerste maal gepubliceerd in 

de Staatscow·ant van 18 Februari 1891. 
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Instelling v. perio
dieke hofzittingen 
te Piet Potgieters
rust. 

Strafbepaling tegen 
het van de hand 
zetten enz. van door 
de Reg. yerstrekte 
geweren. 

Aanstelling van een 
Spec. Vrederechter 
te Komatie. 

Uitbreiding van wet 
no. 7, 1882, en wet 
no. 5, 1890, (kies
wetten). · 

Bedoelde Uitvoerende Raadsbesluiten z~Jn: 

1e. Uitvoerende Raadsbeslwit art. 582, dd. D September 1890. 

Aan de orde Minute R. 12047/90, inhoudende verzoek van 
den waarnemenden secretaris van de Republikeinsche en Koloniale 
Leen- en Voogdijmaatschappij, Beperkt, verzoekende dat er eene 
periodieke hofzitting om de drie maanden ten dorpe Piet Pot
gietersrust zal mogen gehouden worden. 

De Uitvoerende Raad, lettende op Volksraadsbesluit art. 
1236/90; 

Besluit aan het verzoek te voldoen en te bepalen, dat er 
aldaar om de drie maanden een periodiek hof zal worden ge
honden door den Landdrost van Waterberg. 

2e. Uitvoeren(le Raadsbesluit art. (J(J'J, dd. D October 1890. 

Aan de orde minute R. f.I19G/9J, behelzende recommandatie 
van den Commandant-Generaal om een boete vast te stellen, te 
worden gelegd op lJcrsonen, die tegen de gegeven instructies van 
het Gouvernement gekochte £-! Martiny Henry geweren ver
koopen of op andere wijze van de hacd zetten, en tevens voor
stellende om geweren, op zoodanige omvettige wijze verkregen, 
te doen terugvallen aan het Gouvernement, zonder dat de on
wettige bezitter eenige aanspraak daarop kan maken ; 

De Uitvoerende Raad, lettende op Volksraadsbesluit art. 
1236/90, de noodzakelijkheid van den voorgestelden maatregcl 
inziende; 

Besluit dat ieder burger, die een bovenbedoeld £4 Martiny 
Henry ge,veer verkoopt of op andere wijze van de hand zet, 
tegenstrijdig met de bestaande instructies, onderhevig zal zijn 
aan eene boete van £5 en dat het geweer zal terugvallen aan 
het Gouvernement. 

3e. Uitvoerende Raadsbesluit art. (]25, dd. 25 September 1890. 

Aan de orde: Minute R. 12370/90, inhoudende aanbeveling 
door den Landdrost van Barberton, om een Resident-Vrederechter 
te Komatie aan te stollen. 

De Uitvoerende Raad, de nooclzakolijkheid inziende, dat bij 
de spoorwegwerken een persoon zal zijn, die jnrisdictie zal hebben 
van Een gewoon Resident-Vreclerechtor; 

Besluit: gebruik makende van Volksraadsbesluit ar'. 1236 in 
do. 11 Augustus 1890, de Regeering te autoriseeren aldaar een 
persoon aan te stollen als specialen vrederechter, die de jnrisclictie 
en macht zal hebben bij de wet bepaald voor een Resiclcnt
Vrederechter. 

4e. Uitvoe1·ende Raadsbesluit art. (]20, dd. 21- September 1890. 

Aan de orde lv.Iinnte R. 11437/90, waarin Volksraadsbesluit 
art. 1103, del. 28 Juli 1890. 

De Uitvoerende Raad gelet hebbende op de bewoordingen 
van dit Volksraadsbesluit; 

Overwegende, dat de Volksraa<l zich volgens zijn besluit 
heeft vereenig<l met de memorialisten; 
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Overwegende dat het wenschelijk is den veldcornet en stem
opnemers, die zich niet stiptelijk houden aan de voorschriften 
en bepalingen der ldeswet (wet no. 7 van 1882 1

), gewijzigd bij 
wet no. 5, 1890 2

) te beboeten met een som niet te bovengaande 
vijftig ponden sterling, zooals door memorialisten verzocht. 

Tevens echter overwegende, dat de Volksraad, hoewel zich 
vereenigende met memorialisten, in zijn besluit niet uitdrukkelijk 
heeft gezegd, dat em boete niet te bovengaande vijftig pond 
sterling in het gemelde geval zal worden geheven. 

Overwegcnde dat het noodig is allen mogelijken twijfel 
hieromtrent op te beffen, gelet hebbende op de machtiging aan 
de Regeering verleend bij Volksraadsbesluit onder art. 1236, van 
den llden Augustus 1890. 

Besluit: dat alle veldcornetten en personen belast met de 
stemopneming, die in gebreke blijven stipte uitvoering te geven 
aan de voorschriften en bepalingen vervat in wet no. 5, 1890, door 
de Regeering zullen worden beboet met een som niet te boven 
gaande vij ftig pond sterling. 

Dit besluit kracht van wet te hebben tot nadere beslissing 
daaromtrent van den Edelachtbaren Volksraad. 

5e. Uitvoerende Raadsbesluit art. 17, dd. 16 Januari 1891. 3
) 

Aan de orde minuten R. 16254/90 en R. 10694/90, inhoudende 
correspondentie over het beschikbaar stellen van het noodige 
terrein voor den spoorweg van Pretoria naar Vaalrivier. 

De Uitvoerende Raad, lettende op de gewijzigde voorwaarden 
van concessie voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek van de Portugeesche grens 
naar Pretoria- Barberton- Johannesburg en Vaalrivier (goed
gekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, art. 502, dd. 25 Juni 
1890) en in 't bijzonder art. 6 daan'an; 

Verder gelet op Volksraadsbesluit, art. 1236, dd.ll Augustus 
1890, en op art. 59 van de wet op het delven van en handeldrijven in 
edele metalen en edelgesteenten in de Zuid-Afrikaansche Republiek; 

Besluit: ter beschikking te stellen van de Nederlandsche 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij al het terrein in termen 
van art. 6 van genoemde concessie noodig voor den spoorweg 
van Pretoria tot Vaalrivier; 

Deze gronden, volgens de teekeningen ten kantore der gezegde 
maatschappij te Pretoria en te Elandsfontein (Witwatersrand) 
of zulk ander kantoor als door de Regeering mocht worden 
aangewezen en die op den grond door bakens of kielspitten 
(voren of greppels) zooveel mogel\jk zullen worden aangewezen 
en afgebakend, worden hierbij geheel onttrokken aan de be
schikking der vroegere eigenaars en alle andere personen, die 
vroeger, d. w. z. tot datum dezes, cenig recht, hoe ook genaamd, 
daarop of daartoe konden doen gelden. 

Op deze gronden zullen verder van toepassing zijn de bepa
lingen van Uitvoerende Raadsbesluit, art. 5, dd. 8 Januari 1889 
(Staatscourant 9 Januari 1889), goedgekeurd bij Volksraadsbesluit, 
art. 82, dd. 13 Mei 1889. 

1
) Zie bladz. 1131, L.W., 1849-1885. 

2
) , , 27 van dit wetboek. 

3
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 27, 1891. 

17 

Beschikbaarstelling 
van gronden voor d. 
spoorweg Pretoria
Vaalrivier. 
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tramweg Boksburg
Springs. 

B eschik baarstelling 
van grond voor het 
stations-emplace
ment te Boksburg. 
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Oc. Uitvocrendc Raaclsbesluit art. 18, del. 10 .Tamtw·i 1801. 1
) 

Aan de orde minute R. 9253/90, inhoudende door den 
Regeerings.:!ommissaris ingezJnden brief van den Houfdingenicur 
van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij 
re het beschikbaar stcllen van een strook grond nahij verbindingslijn 
Boksburg-Springs, aangeduicl op een nevensgaande lmart, voor het 
nemen van ballast; 

De Uitvoerende Raad, lettende op de aanbeveling van den 
Mijncommiss~ris van Johannesburg en op zijne mededeeling, dat 
de aangevraagde strook een open plaats is, zoodat gecn inbreuk 
zal gemaakt worden op toegestane rechten; 

Verder lettende op art. 6 van het contract van den Hand
tram, goedgekeurd bij Volksraadsbesluit art. 1070, dd. 20 Juli 
1888, op Volksraadsbesluit art. 123G dd. 11 Augustus 1890 en 
op art. 59 van de wet op het delven van en handeldrijven in 
edele metalen en edelgesteenten in de Zuid-Afrikaansche Be
publiek 

Besluit: het bedoeld stuk grond gelegen op de plaats Riet
fontein (Jacobsplaats) waarvan de lcaart ter inzage zal liggen aan 
de kantoren der gezegde maatschappij te Pretoria en te Elands
fontein (Witwatersr:md) of zulk een andere plaats als de Regee
ring mocht aanwijzen voor het genoemde doel, aan gezegde 
maatschappij ter beschikking te Etellen en besluit verder, dat 
de bepalingen van Uitvoerend Raadsbesluit art. 5 dd. 8 Januari 
1889, (Staatscourant 9 Januari 1889) goedgegeurd bij Volksraads
besluit art. 82 dd. 13 Mei 1889, ook :ml!en gelden ten aanzien 
van dit stuk grond. 

7e. Uitvoerencle Raaclsbesluit no. 19, del. 10 Januari 1891. 1
) 

Aan de orde: Minute R. 1531/90, inhoudende door den Re· 
geerings-Commissaris ingezonden brief van den Hoofd-Ingenieur 
van de N ederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, 
1·e bet beschikbaar stellen van een stuk grond ter nitbreiding 
van het station-emplacement Boksburg, aangeduid op een nevens
gaande kaart. 

De Uitvoerende Raad, lettende op de noodzakelijkheid daar
van; 

Verder lettende op art. 6 van het contract van den Randtram, 
goedgekeurd bij Volksraadsbcsluit art. 1070, dd. 2.) Juli 1888, op 
Volksraadsbesluit, art. 1236, dd. 11 Augustus 1890, en op art. 59 
van de wet op het delven van en handeldrijven in edele metalen 
en edelgesteenten in de Zuid-Afrikaansche Repnbliek; 

Besluit: het bedoelde stuk grond, waarvan de lmart ter inzage zal 
liggen aan de kantoren der gezegde maatschappij te Pretoria en 
te Elandsfontein (Witwatersrand) of zulk een andere plaats als 
de Regeering mocht aanwijzen, voor het genoemde doel aan ge
zegde rna 1 tscl1appij ter beschikking te stellen en besluit verder, 
dat de bepalingen van Uitvoerende Raadsbes:uit, art. 5, dd. 8 
Januari 188G (Staatsconrant 9 .Tanuari 1889). goedgekeurd bij 
Volksraadsbesluit, art. 82, dd. 13 Mei 188\l, ook zullen golden ten 
aanzien van dit stuk grond. 

------ ------------
1

) Zie Gouvernementskennisgeving no. 27, 1891. 
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8e. Uitvoerende Raadsbeslttit no. 20, dd. 16 Januari 1801. 1
) 

Aan de orde: Minute R. 15250/90, inhoudende door den Re- Beschikbaarstelling 
geerings-Commis~aris ingezonden brief van den Hoofd-Ingenieur van grond ten be
van de Nederlandsche Zuid-Afrikaanscbe Spoorweg-maatschappij, boeve van de water
re het beschikbaar stellen van cen stuk grond, aangeduid op een voorziening van d. 

rand tram. 
nevensgaande kaart, ten beboeve van de watervoorziening voor 
de exploitatie van den Randtram; 

De Uitvoerende Raad, ziende de noodzakelijkbeid biervan; 
Verder lettende op art. 6 van bet contract van den Rand

tram, goedgekeurd bij Volksraadsbesluit art. 1070, dd. 20 Juli 
1888, op Volksraadsbesluit art. 1236, dd. 11 Augustus 1890, en 
op art. 59 van de wet op bet delven van en bandeldrijven in 
edele metalen en edelgesteenten in de Zuid-Afrikaansche Re
publiek; 

Besluit het bedoelde stuk grond, waarvan de lmart ter inzage 
zal liggen aan de kantoren der gezegde maatschappij te Pretoria, 
en te Elandsfontein (Witwatersrand) of zulk een andere plaats 
als de Regeering mocht aanwijzen, voor het genoemde doel aan 
gezegde maatschappij ter beschikking te stellen en besluit verder, 
dat de bepalingen van Uitvoerende Raadsbesluit, art. 5, dd. 8 
Januari 1889 (Staatscourant 9 Januari 1889), goedgekeurd bij 
Volksraadsbesluit, art. 82, dd. 13 Mei 1889, ook zullen gelden ten 
5-anzien van dit stuk grond. 

Oe. Uitvoerende Raadsbesluit art. 175, dd. 24 MaMt 1891. 

Aan de orde minute 782/91, inhoudende door den Gouverne
ments Ingenieur en Architect ingezonden opmerkingen omtrent 
bet hard rijden over bruggen. 

De Uitvoerende Raad, gelet op het verzoek van den Gou
vernements Ingenieur en Architect, vervat in minute R 782/91 
inhoudende dat de Regeering eene verordening moge uitvaar
digen dat over de bruggen te Heidelberg, Potchefstroom en 
Klerksclorp niet anclers clan stapvoets mag worden gereden; 

Gelet op Volksraadsbesluit, art. 1236, dd. 11 Augustus 1890, 
waarbij de Regeering gemachtigd wordt om voorzieningen en 
regelingen te maken ten aanzien van aile zaken waarvoor door 
den Volksraad geen voorziening gemaakt is en die van zoo 
dringenden aard zijn, dat ze niet kunnen blijven liggen tot de 
na volgende zi tting van den Volksraad; 

Overwegende de noodzakelijkheid om bepalingen te maken 
betreffende bet rijden over bruggen; 

Overwegende de wenscbelijkheid om gevolg en uitbreiding 
te geven aan het voor2tel ; 

Besluit en bepaalt: 
1. a. Dat over bruggen niet anders dan stapvoets mag wor

den gereden; b. dat bet ten strengste verboden is op de voet
paden der bruggen te rijden. 

2. Een persoon, een van deze bepalingen overtredende, zal 
worden gestraft met eene boete van ten hoogste £10 of bij wan~ 
betaling gevangenisstraf van ten hoogste veertien dagen. 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 27, 1891, 

Bepalingen om trent 
bet rijden over 
bruggen. 
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ken grond ten N. en 
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3. De ·,Rcgeering zal het recht hebben een gedeelte der 
boete toe te kenneu aau dengene, op wiens aangifte een veroor
deeling plaats heeft. 

De Uitvoeremlc Haad besluit verder, dat bij elke brug een 
bord zal geplaatst worden, waarop deze bepalingen zullen worden 
vermeld. 

tOe. Uitvoerende Raadsbesluit art. 188, dd. 7 April 1891. 

Aan de orde minute R 3571/91, inhoudende concept-regle
ment ter beveiliging van stoomtram en paardentram te Johan
nesburg op punten van iuuising. 

De Uitvoerende Raad. lettende op art. 15 van het contract 
voor den aan1eg en de exp~oitatie van een tramweg over den 
·witwatersrand; lettende op art. 25 van de paardentram weg-con
cessie voor Johannesburg, en lettende op Volksraadsbesluit art. 
1236, dd. 11 April 1880; ov' rwegende dat het voor de veiligheid 
van het verkeer dringend noodzakelijk is dadelijk bepalingen en 
strafbepalingen omtrent bedoeld onderwerp te maken, zijnde 
daarin door den Hoogedachtb. Volksraad niet voorzien ; 

Besluit als volgt: 

ART. 1. Elke paardentram maakt een doodstop voor een krui
sing met de stoomtram (spoo:rweg). 

De conducteur van den paardentram begeeft zich op het 
midden van het spoor van de stoomtram (spoorweg) en blijft 
daar staan, indien de kruising veilig is, totdat de paardeutram 
veilig de kruising is gepasseerd. 

De koetsier van de paardentram zet zijn tram na de dood
stop niet weder in beweging alvorens de conducteur midden in 
het spoor staat en nadat hij eon duidelijk Eein van den conduc
teur ontvangen lweft. 

2. Een ieder, die zich schuldig maakt aan overt; eding van 
art. 1, zal gestraft worden met cen boete de som van £50 niet 
te bovengaande ; bij wanbetaling te vervangen door gevange
nisstraf met of zonder harden arbeid den tijd van 3 maanden niet 
te bovengaande, of met genoemde gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid aileen zonder keuze van boete. 

3. Dit besluit treedt in working dadelijk na puhlicatie in de 
Staatscourant. 1

) 

EEHSrrE VOLKSRAADSBESL UIT, 23 MEI 1891. 

ART. 107. De Eerste Volksraad, gelot hebbende op 
art. 5 van de aanspraak, gelet hebbende op desbetreffen~e 
correspondentie door de Hegeering in vorband met d1t 
artikel overgelegd, drukt zijn diep lee.d wezen uit en 
betreurt het, dat de pogingen der Hegeering om de 

1) Deze publicatie vond plaats in de Staatscourant van 15 April '91. 
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aronden in kwestie 1
) aan het grondgcbied der Zuid

Afrikaansche Hepubliek gehecht te krijgen, vooralsnog 
ijdel zijn geweest; 

De Eerste Volksraad evenwel tevens overwegende 
dat de opdracht in deze aan de Hegeering verstrekt, 
een zeer gewichtig deel uitmaakt van het besluit van 
den Volksraad, waarbij de conventie gosloten op den 
2den Augustus ll. tusschen de Zuid-Afi·ikaansche Hepu
bliek en Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittanje en Ierla~d is bekrachtigd; 

in overweging nemende dat de V olksraad in termen 
van het besluit zjjn vertrouwen op Harer Majesteit 
Gouvernement ter verkrijging van deze gronden had 
gevestigd, vertrouwende dat Har~r Majesteit Gouver
nement alsnog een weg moge v1nden om aan de be
langen en de wenschen der Zuid-Afi'ikaansche Hepubliek 
ten opzichte van deze zaak tegemoet te komen; 

Besluit: de Hegeering andermaal op te dragen over 
deze aangelegenheden te correspondeeren rnet Harer 
Majesteits Gouvernernent en druld de hoop uit dat de 
uitslag van de pogi.ngen ditmaal door de Hegeering aan 
te wenden, niet ijdel zullen zijn. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESL urr, 22 MEl 18fl1. 

AnT. 109. De Eerstc Volksraad, 
Uitvoerende Haadsbesluit art. 2B4, 
thans aan de orde ; 

gelet hebbende op Bepalingcnomtrent 
dd. 23 April 1891, het oprichten van 

bierbrouwerijen in 

Besluit hetzelve onveranderd goed to keuren. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde minute R 1Gi13/90, in1wudende eeu verzoek 
tot oprichting coner hierbronwerij te Trevonna, Pretoria, en naar 
aanleiding daarvan do l>espreking omtrent de de wonsehelijkheid 
al dan niet tot het oprichten van bierbrOlnver.ijen in de dorpen· 

De Uitvoerende Raad, lettende op de gevolgen de oprich
ting van bierl>rouwerijen \Vat betreft ]Jet schadelijke voor den 
gezondheidstoestand der bevolking als anderszins; 

1
) De gronden in kwestie zijn: 

1e. bet stuk grond bowoond door Lentone en zijn volk, gelegen 
ten noordwesten der Republiek; 

2e. het stuk grond vroeger hewoond door Seleka en zijn volk, 
gelegen ten noonlen der Rcpul>liek. 

Zie verder· Volksraadsheslnit, dd. 7 Augustus 18!10, art. 1204, in fine 
bladz. 66 van dit wetboek. 

de dorpen. 
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Besluit den E. A. Eersten Volksraad voor te stellen te be
palen, dat het niet geoorloofd zal zijn bierbrouwcrijen in de 
dorpen op te rich ten, dan alleen onder spcciale gocdkeuring van 
den Uitvoerendcn Raad en zooveel mogelijk in den buitenkant 
der dorpen en onderhevig aan zoodanige bepalingen als de Uit
voerende Raad moge noodig en dienstig achten. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 27 MEl '1891. 

ART. 154. De Eerste Volksraad, het commissierap
port 1) thans onder behandeling afdeeling 2, overwe
gende: 

Besluit deze aanbeveling en punt 1 goed te keuren, 
doch besluit punt 2 te stellen als volgt: 

2. 2
) W egens de onevenredige waarde der erven op 

de verschillende dorpen, de Regeering op te dragen, 
zooveel mogelijk het aantal erven te geven naar de 
waarde der gronden tot een maximum van 4 erven. 
Deze regeling nog in deze zitting voor den Haad te 
leggen ter behandeling en bekrachtiging. 

Punt 3 goed te keuren. 
Aan punt 4 achter het woord <( geven )) op den laat

sten regel toe te voegen, dat de Regeering gerechtiad 
zal zijn, wanneer bedoelde stukjes grond meer dan 1B0 
morgen bedragen, het meerdere aan dien burger te 
verkoopen, wanneer het ongeveer geen 300 morgen te 
boven gaat. 

Gemelde afdeeling van bet rapport luidt: 
Wat de toe te kennen compensatie aangaat, is uwe com

missie na breedvoerige diPcussies over de voor- en nadeelen aan 
de verschillende wijzen van compenseering verbonden, tot het 
besluit gekomen uwe Edelachtbare vergadering aan te bevelen. 

1. Vast te stollen, dat de compensatic bestaan zal in erven 
ter grootte van 120 bij 240 voet, indien het watercrven en 
van dubbele grootte, indien hct drooge crven zijn, met bepaling 
dat de erven moeten worden opgemeten in de dorpen <ler ver
schillcnde districten, waar znlks doenlijk is, en dat de recht
hebbenden zooveel mogelijk compensatie znllon ontvangcu in de 
districten, waar ze woncn. 

2. Wegens de grootere wnarde der crvcn in Pretoria voor 
dat dorp een uitzondering tc maken, en de aldaar toe te kennen 

1
) Dit is het rapport der commissie, benoemd bij bcsluit van den 

Edelachtb. Eersten Volksraad, art. 44, dd. 9 Mei 1891, om in overleg 
met de Hoogedele Regeering alle henoodigde stukken omtrent de inge
komen aanvragen om compensatie voor burger<echten na te gaan en 
een volledig rapport met aanbevelingen aan den Bdelachtb. Eersten 
Volksraad voor te leggen. Zie ook E. V. R. D., dd. 22 Aug. '!!2, art. 1252 
en dd. 30 Aug. '93, art. 1235. 

2
) __ Zie E. V. R. B., dd. 6 Aug. '!.J1, art. 1321. 
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compenRatie te bepalen op de helft der grootte van de erven 
voor die der andere dorpen voorgeschreven. 

3. Der Regeering in overweging te geven, om ten einde 
zooveel mogeHjk de billijkheid te betrachten de toekenning der 
erven te cloen plaats vinden bij loting, welker regeling aan haar 
goedkem<ng worclt overgelaten. 

4. De Regeering te machtigen, inclien hier omtrent bij haar 
aanzoek gedaan wordt, aan compensanten in plaats van een erf, 
een aan hunne plaatsen gelegen open stukje grond toe te kennen 
met dien verstancle, clat de grootte der stukjes op ongeveer 50 
morgen waarde bepaald, en de lCO morgen niet te boven mogen 
gaan. 

ART. 155. De Eerste Volksraad becbt zjjn goed
keuring aan afdeeling 3 van bet rapport. 1

) 

Gemelde afdeeling luidt: 
De Regeerings-commissie heeft de eerste en tweede rechten 

gescheiden gehouden voor het geval de Volksraad onderscheid 
mocht willen maken, de vroeger genoemde 2

) heeren leden dier 
commissie waren evenals Zijnhoogeclele de Staatspresiclent met 
ons van oordeel, dat er tusschen die rechten nimmer onderscheid 
is gemaakt, en zulks ook thans niet behoorde te geschieden, met 
welke zienswijze wij hopen, clat q.e Raad zich zal vereenigen. 

AnT. 15G. Afdeeling 4 van bet rapport 1
) werd 

goedgekeurd. 

Gernelde afdeeling luidt: 
Op gronden door de Regeeringscommissie in haar rapport 3

) 

in 't 4de punt aangevoerd, vereenigt zich nwe commissie met het 
aldaar gedaan voorstel om bonders van onwettige burgerrechten, 
zooals b. v. van aanteekeningen, uitgereikt nadat de tijd van aan
teekening gesloten was, alsnog in de gelegenheid te stellen de 
wettigheid hunner rechten te bewijzen en beveelt dit voorstel 
in de gunstige overweging uwer vergadering aan. 

AnT. 157. Afdeeling 5 van l1et rapport 1
) word al

gemeen aangenomen. 

Gernelde afdeeling luidt: 
Om reden <'!at de tijd van aanteekening in 1871 gesloten is, 

toen er van verjaring van rechten nog geen sprake zijn kon, 

1
) N.l. het rapport gemelcl in de noot hij E.V.R.B. art. 154, pag. 262 

van dit wetback. 
2

) N.l. de l{eg. vau Alden en de Asst. Landm.- Generaal. 
3

) Dit J apport is gepubliceei·d in de Staatscow·ant van 6 Mei 1891. 
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terwijl het onbillijk wezen zou de laatste 20 jaar medeterekenen, 
toen nlemand zijne rechten kon doen gelden, acht uwe commissie 
bepalingen omtrent verjaring onnoodig. 

ART. 158. Afdeeling 6 van bet rapport 1) werd thans 
goedgekeurd. 

Deze afdeeling luidt: 
Volkomen stemmen wij in met de opmerking der Regeerings

commiP.sie, dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen om
trent de rechten van personen, die hier te laude langer ofkorter 
tijd doorbrachten, zonder er duurzaam gevestigd te blijven en 
zijn van voordeel, dat ieder rechthebbende, die het land metter
woon verlaat, door dit feit zijne op bet tijdstip der uittrekking 
bestaan hebbende aanspraken op compensatie verloren heeft, 
welke zienswijze wij uwe overweging aanbevelen. 

ART. 160. Afdeeling 7 van het rapport 1
) werd al

gemeer~ aangenomen. 
Gemelde afdeeling luidt: 

Uwe commissie is van oordeel, dat de rechten van vrouwen 
die na het overlijden van haar echtgenoot d. i. als weduwen 
binnentrokken, behooren te worden erkend, indien zij aan de 
wettelijke bepalingen omtrent tijdstip van intrekken en ouderdom 
voldoen. Zulk een beslissing komt ons daarom billijk voor, omdat 

weduwen ook in de lasten deelen. 

ART. 151. Afdeelingen 8 en 9 van het rapport 1
) 

werden algemeen aangenomen. 

Afdeeling 8 luidt: 
Wat de rechten der bewoners van Lijdenburg aangaat, geeft 

uwe commissie als hare overtuiging te kennen, dat de, op het 
tijdstip der vereeniging bestaande rechten van de bewoners dier 
voormalige republiek volgens overeenkomst behooren te worden 
geeerbiedigd. 

Afdeeling 9 luidt: 
\Vat betreft de hewering van een applicant dat vroeger aan 

voortrckkers hoven 2 plaatsen nog extra een erfzou zijn toegekend, 
door de Regeeringscommissie onder punt IV ter E'prake gebracht 
gelooft uwe commissie aan misverstand te moeten denken, daar 

....... ..- zij hieromtrent geen bepalingen l10eft kunnen vinden; zij nteent 
daarom aan te moeten bevclen, dat op dergelijke compensatie
aanvragen afwijzend zal worden beschikt. 

1
) N.J. het rapport bedoeld in de noot bij E.V.R.B. art. 154. pag. 262 

van dit wetboek. 
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ART. 162. Afdeeling 10 van het rapport 1) werd 
goedgekeurd. 

Gemelde afdeeling luidt: 
Ret sub 2 door de Regeeringscommissie gedaan voorstel om 

een termijn vast te stellen binnen welke alle van Regeeringswege 
uitgaande aanvragen om inlichtingen betreffende twijfe1achtige 
gevallen dienen te worden beantwoord op straffe, dat bij verzuim 
of nalatigheid het recht vervallen zal worden verklaard, draagt 
onze algeheele instemming weg; en geven wij in overweging om 
dien termijn vast te stellen op 5 maunden, ingaande met de dag
teekening van den brief, waarin de aanvraag om inlichting van 
Regeeringswege wordt gedaan. 

ART. 164. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
afdeeling 11 van het commissierapport thans onder 
behandeling ; 

Besluit: hetzelve goed te keuren, met dien verstande 
echter, dat de bedoelde bewijzen aileen betrekking 
zullen hebben op die aanvragen door de commissie als 
twijfelachtig opgegeven. 

Gemelde afdeeling luidt: 
Evenzoo dragen de in 't 12de punt door de Regeeringscom

missie gedane voorstellen onze goedkeuring weg: 
Eerstens; dat gcen compensatie zal worden toegekend voordat 

de gedane opgaven door beeedigde of getuigeverklaring:m zullen 
zijn bevestigd, 

waarom wij uwe vergadering voorstellen te bepalen, dat alle 
gedane voorstellen behooren bevestigd te worden door twee be
eedigde verklaringen, hetzij van den persoon zelven, op wiens recht 
aanspraak gemaakt wordt en een onpartijdig getuige of van twee 
onpartijdige getuigen, indien het 't recht geldt van een overledene 
of iemand wiens verblijfplaats onbekend is, waarbij het eveneens 
noodig zijn zal om een termijn van 5 ma::tnden voor te schrijven, 
binnen welke de verklaringen moetcn worden ingezonden op straffe 
van vervallenverklaring van het recht bij verzuim ofn!tlatigheid. 

Awe. 166. De Eerste Volksraad, gelet l1ebhende op 
a1't. 12 van hot connnissierapport 1

) thans aan do orde: 
Besluit: clat achter het woord << boete>> in de eerste 

]ijn van alinea 2 voorkornoncle, zullen govoegd worden 
de woorden «niet te bovengaande>>, met weglating van 
bet daarop volgend woord «van>) en verder dat achter 
het woord <<rnaawh in de tweede lijn in alinoa 2 voor
komende, zal hijgevoegd worden «niet te bovengaande)), 
met weglating van het woord «vom'>). 

1
) N.l. het rapport bedoeld in de noot bij E.V.R.B. art. 1547 pag. 262 

van dit wetboek. 
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Bedoeld art. luidt: 
Tweedens ; om strafbepalingen in het leven te roepen tegen 

hen, van wie bewe~en kan worden, dat zij getracht hebben door 
onware opgaven de Regeering te misleiden. 

Het komt ons voor dat eene boetc van £150 of gevangenis
straf voor den tijd van 6 (zes) maanden al ofniet gepaard gaande 
met harden arbeid, aan het doel zal beantwoorden, waarom wij 
deze straffen 1

) der vergadering ter aanneming durven aanb.::velen, 
echter met dien verstande, dat duidelijk worcle uitgedrukt, zij 
niet van toepassing zijn op hen, die in de nu reeds ingediende 
applicaties onjuiste opgaven deden, nu1ar aileen op hen, die in 
de hierboven voorgestelde beeedigde verklaringen met opzet on
juiste opgaven mochten verstrekken. 

AnT. 167. Afdeeling 13 van het rapport 2
) werd 

goedgekeurd. 

Gemelde afdeeling luidt: 
Ten slotte wenscht uwe commissie voor te stellen dat de 

voor toe te kennen compensatie uit te reiken g ondhrieven ko.'lte· 
Joos zullen worden gegeven en aileen de meetkosten der erven 
of stukken grond aan de Regeering moeten worden betaald. 

ART. '170. De Eerste V olksraad, gelet he b ben de op 
het commissierapport 2) thans aan do orde, besluit het 
rapport in zijn geheel goed te keuren met die WIJ zi
gingen 3

) en het voorbehoud 4
) omtrent afdeeling 2, 

Imnt 2, zooals door den Raacl zijn besloten. De Haad, 
ettende op afdee1ing 12 5

) van het rapport, zooals thans 
gewijzigd, besluit verder dat de strafbepaling, zooals in 
die afdeelinP,; neergelegd, niet weg zal nemen de straf 
buitendien ctoor de wet nog op rneineed gesteld. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 28 MEl 1801. 

AnT. 17G. De Eerste Volksraad, gelet lteubende 
op de Hegeeringsrnissive, dd. 20 Mci 18Ul, mot de over
gelegde Jnmnor1e uit bet clistrict Lijdenburg, lettonde 
op hot besluit van den Edelachtb. Tweeden Volksraad, 
art. 200, dd. 2G Mei 1801, de wenschelijkhoid van eenc 
verlaging van tolgelden inz:iende ; 

---- -------·-----
1

) Zie E. Y. R B. dd. 21 l\fei 18D1, art. 170. 
2

) N l. het rapport gcmeld in de noot bij E.V.R.B. art. J 54 bladz. 
262 van dit wetboek. 

3
) Zie bladz. 2fl2 van dit wetboek. 

4
) Zie bladz. 262 van dit wetboek. 

&) Zie bladz. 265 van dit wetboek. 
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Besluit: de memorie naar de HEd. Regeering te 
verwijzen om, in overleg met den districtsraad van 
Lijdenburg, een tarief voor den tol in het district 
Lijdenburg vast te stellen en zooveel mogelijk aan het 
verzoek van memorialisten tegemoet te komen. Z ulk 
een regeling kracht van wet te hebben en dezelve in 
de eerstkomende zitting aan den Edelachtb. Volksraad 
ter bekrachtiging voor te leggen, met dien verstande 
dat zulk een regeling in toepassing zal gebracht wor
den bij bet vervallen van bet tbans bestaande contract 
in Januari 1892. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 
Art. 200. De Edelachtbare Raad, gellilt hebbende op de me

morie nit het district Lijdenburg, thans aan de orde, verzoekende 
opheffing van tol, 

Besluit: dat aangezien aan dien weg veel moet besteed 
worden, het niet wenschelijk is den tol geheel op heffen; 

En besl ui t verder: om h et tol tarief te stellen op 3s. per 
geladen wagen en 1s. per le€lgen wagen, 1s. voor een kar ofander 
rijtuig, en daar deze tol nog onder huur of contract staat, zal 
dit besluit in werking treden van af 1 Januari 1892. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 5 JUNI 1891. 

ART. 300. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op Reglementvanorde 
bet thans afgehandelde Reglement van Orde; Eerste Volksraad. 

Besluit: aan de Regeering op te dragen, bet Regle
ment van Orde, zooals thans gewijzigd, in boekvorm 
te doen drukken en aan het Reglement toe te voegen 
een afdruk van wet no. 4, 1890, in hetzelfde boekje, 
en verder artikel 85 van het thans gew~jzigde Hegle
ment van Orde in de instructie van de Veldcornetten 
te doen opnemen. 

Recloeld Heglement luidt: 

REGLEMENT VAN ORDE 1
) 

VOOR DEN EERSTEN VOLKSRAAD DER ~UID-AFRIKAANSCHE; 
REPUBLIEK. 

IIOOFDSTUK I. - VAN DE ZI'fTINGEN~ 

, AnT. 1. De gewone jaarlijksche zitting van den Kennisgeving der 
},ersten Volksraad wordt aan de leden bekcnrl gemaakt gewone jaarlijksche 
door eene kennisgeving in cle Staatscourant, welke daarin zitting. 

1
) Dit reglenient vervangt R. v. 0. dd. 12 Mei 1882, bladz. 1076 

L. W. 1849-1885. 
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voor het eerst 6 weken voor den aanvang der zitting, 
en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en 
door ZHEd. den Staatspresident onderteekend wordt. Al 
de leden zullen tevens bij schriftelijke kennisgeving 
worden opgeroepen, om op dag en datum, vermeld 
in de Staatscourant, tegenwoordig te zijn. 

2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden 
opgeroepen door eene schrif'telij ke kennisgeving, onder
teekend door dengene, die voigens de Grondwet de macht 
daartoe bezittende, de zitting belegt, en welke kennis
geving zoo vroegtijdig mogelijk aan hen zai worden 
toegezonden, geschiedende daarenboven de kennisgeving 
in art. 1 vermeld, zoodra zulks doenlij k is. 

3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Staats
courant en de schriftelijke kennisgeving, of van een van 
beide, niet in staat is om de zitting op den bepaalden 
tijd bij to wonen, zai hij daarvan dadelijk aan de Re
geering schriftelijk, met opgave van redenen, kennis 
geven, die bij de opening van den Haa<l zoodanige 
kennisgeving aan den Voorzitter zal doen overhandigen. 

IIOOFDSTUK II. - VAN DE LED EN. 

Ajdeeling I. Van de toelage. 

4. a. Wanneer eenig lid van den Eersten Volksraad 
gedurende den tijd dat hij b\j de zitting aan
wezig is, de vergadering niet geregelcl bij
woont, zal hij, in<1ien er geene bevrerligende 
verschooningen bestaan, voor de dagen of 
gedeelten daarvan, die h\j alzoo verzuimt, 
geene betaling erlangen, dan aileen in even
redigheid van den tijd, waarop hij de ver-
gaderingen b\jwoont. 

b. Wanneer eenig lid, niet in hot dorp '"·onende, 
den Haad veriaat, hotzij door zioktc of anclers
zins, en naar zijn vasto woonplaats tnrugkcert, 
zal hij, van af den dag dat ltij I tot dorp ver-
laat, niet gerrelttigd zijn tot hot gewonc 
daggeid. 

c. Loden, in hot dorp em bij hunne respecti9vc 
\voningcn zijndo, door zickte of anderszms 
verhinderd den Haarl bij to wonen, znllen v~n 
af den dag, rlat zij den Haad verlaten, met 
gorechtigd zijn tot hrt gewono daggold. 

Wijze van uitbeta- 5. De Icdrn ontvangen. hun no tonlagen on reiskostrn 
ling der daggelden tcgen q nitantic, onder overlegging orner verkJaring van 
enz. den Secretaris van den Haad, aanwijzende ltet bedrag 

waartoe zij gerechtigd zijn. · · 
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Ajdeeling II. Van de kleeding. 

6. De leden zijn verplicht in het zwart gekleed ter Kleeding der leden 
vergadering te verschijnen, met witten das. Deze be- en van d. voorzitter. 
paling is ook van toepassing op de leden van den Uit-
voerenden Raad. De Voorzitter zal gekleed zijn met een 
zwarte toga, die van voren en om den kraag zal om-
zoomd zijn rnet zwart fluweelen band. 

Ajdeeling III. Van de ajtreding. 

7. De helft der led en zal iedere twee jaren aftreden, Aftreding der leden. 
zullend e daarvan een beho wlij k register worden gehoudon 
in termen van art. 8, wet no. 4, 1890. 

8. Een lid, gekozen in plaats van een ander, wiens 
diensttijd bij zijn aftreden of overl~jden nog niet ver
streken was, zal moeten aftreden op denzelfden tijd 
waarop zijn voorganger had moeten aftreden. 

HOOFDSTUK III.-VAN DEN VOORZITTER. 

9. De Voorzitter van den Eersten Volksraad zal bij 
meerderheid van stemmen door de Raadsleden worden 
gekozen in verband met art. 38 der Grond wet. 

10. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten 
der zittingen en vergaderingen, en met het handhaven 
van orde gedurende dezelve. 

1.1. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder 
ander lid aan de beraadslagingen, stemmingen en be
noemingen deel te nemen; bij staking van stemmen is 
de uitgebrachte stem van den Voorzitter beslissend. 

12. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen 
elken dag, na goedkeuring, de notulen der vergadering 
van den vorigen dag. 

13. Bjj ontstentenis van eenen voorzitter, neemt 
het oudste lid in dienst en in jaren diens plaats in en 
doet onmiddellijk tot de tijdelijke of vaste benoeming 
van eenen voorzitter overgaan, naarmate de voorzitter 
slechts voor het oogenblik afwezig is of geheel ontbreekt. 

HOOFDSTUK IV.-VAN DEN SECRETARIS. 

14. De Eerste Volksraad benoemt buiten zijn midden 
eenen Secretaris, op voordracht van den Uitvoerenden 
Raad volgens art. 18 van wet no. 1, 1890, zullende de 
Secretaris tevens verantwoordelijk gesteld worden voor 
alle documenten van den Haad, onder het geven van 
securiteit. 

15. De Secretaris legt bij de aanvaarding zijner be
trekking den volgenden eed af:--

«<k zweer, dat ik als Secretaris van den Eersten 
V olksraad, de op mij rustende plichten naar 

Wijze v. verkiezing 
van den voorzitter. 

Voorzitter leidt de 
vergadering. 

Heeft beslissende 
stem. 

Onderteekent de 
notulen met secre
taris. 

Plaatsvervangend 
voorzitter. 

Volksraad benoemt 
secretaris op voor
dracht van den 
Uitv. Raad. 

Eed. 
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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 daarom
trent wordt opgeheven.- Zoo waarlijk helpe 
mij God Almachtig !>) 

16. De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden 
totdat de Raad goedvindt hem te ontslaan, of ZHEd. de 
Staatspresident, volgens art. 76 dor Grondwet, hern stuit. 

17. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed 
ter vergadering. 

18. De Secretaris houdt behoorl~jk notulen van de 
verrichtingen en besluiten van den Baad, en legt iederen 
dag de notulen der vergadering van den voorgaanden 
dag aan de leden ter goedkeuring voor. 

19. De notulen van den laatsten dag eener verga
dering worden door den Secretaris ter goedkenring 
voorgelegd aan eene Commissie van drie leden, bestaande 
uit den Voorzitter en twee leden door den Voorzitter 
v66r het sluiten der zitting te worden benoemd. 

20. De Secretaris houdt een behoorlijk register, aan
wijzende den tijd van de verkiezing, de toelating en de 
aftreding der leden van den Raad en een presentielijst 
aantoonende welke leden gedurende de zitting de ver
gaderingen dagelij ks geregeld bijwonen. 

21. De Secrotaris houdt een boek, waarin hij de 
volgorde der werkzaamheden van den Raad, naar den 
tijd waarin %ij ter z~jner kennisse komen, opteeke~t, 
rnet dien verstande, dat hij de mcrnories, welke oemg 
bepaald punt van werkzaamheid betreiien, die aan hem · 
ter hand gesteld worden, bij de behandeling van ~at 
punt ter tafel brengt, zonder den tijd harer indiemng 
in aanmerking te nemen. 

22. De Secretaris brengt alle besluiten van den Raad 
schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende 
personen, met uitzondering van buitenlandsche auto
riteiten, aan wie de mededeeling van dergelijke besluite_n 
geschiedt door tusschenkomst van de Begeering, aan ww 
daartoe door den Secretari~S de noodige stukken worden 
toegezonden. 

HOOFDSTUK V.-VAN DE VERGADERINGEN. 

Ajdeeling I. 

23. De vergaderingen 
voormiddags 9 tot 12 uur, 
4 ure. De Secretaris zal 

Van den tijd. 

worden gehouden van des 
en van des namiddags 2 tot 
den tijd aangeven voor het 
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openen der vergaderingen op elken dag, en hij zal den 
bode gelasten de klok minstens 5 minuten v66r de 
opening der vergadering te luiden. 

24. Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden Zitting geopend als 
aanwezig is, wordt de vergadering geopend. 12 Ieden aanwezig 

zijn. 

Ajdeering II. Van de stmmnen en benoemingen. 

25. Alle besluiten wol'den bij mondelinge stemming 
en met volstrekte meerderheid van stemmen, der stem
mende leden, genomen. 

26. De Voorzitter heeft het recht voor te stellen, dat 
een besluit genomen wordt bij acclamatie. Op voorstel 
van een der leden echter, daarbij gesecondeerd, is hij 
verplicht de stemming te doen plaats gdjpen, op de 
wijze in art. 25 bepaalcl. 

27. Geen lid rnag zich buiten stemming houden, 
tenzij gegronde redenen door hem worJen opgegeven. 

2B. Alle voorstellen, ten aanzien van eenig onder
werp, in behandeling zijnde, worden aan den Voorzitter 
ingelpverd en door hem door elkander gezet en ge
nummerd aan den Secretaris overhandigd. 

29. Over amendementen wordt gestemd v66r dat de 
voorstellen, waarop z~j betrekking hebben, in stemming 
worden gebracht. Worden zij verworpen, dan worden 
de origineele voorstellen in ornvraag gebracht. 

30. Alle benoemingen geschieden met volstrekte 
meerderheid van stemmen der stemmende leclen, met 
gesloten briefjes. 

31. Wanneer b~i de eerste vrije stemming niemand 
de volstrekte meerderheid erlangt, heeft er een tweede 
vrije stemming plaats. 

32. Wanneer bij de tweede vrije stemming niemand 
de volstrekte meerderheid op zich heeft vereenigd, heeft 
er eene herstemming p1aats, tusschen de personen, die 
het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd, 
met dien verstande echter, dat een dub bel getal of meer 
zal worden genomen. 

33. Wanneer bij de eerste oftweede vrije stemming 
een of meer personen de volstrekte meerd~rheid op zich 
hebben vereenigd, geschiedt er voor 't nog vereischte 
getal leden, eene herstemming tusschen de personen, 
die bet meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, 
met dien verstande, echter, dat het dubbel getal of 
meer zal worden genomen; indien vm dere herstemming 
noodig mocht zijn_, zal dezelfde regel worden gevolgd. 

34. Alle blanco stembriefjes en ook die, welke niet 
duidelijk aawijzen den persoon of de personen voor wie ge
stemd wordt, zullen als ongeldig beschouwd en van deter 
vergadeqng uitgebrachte stemmen afgetrokken worden. 

Besluiten worden 
genomen bij mon
delinge stemming 
en volstrekte meer
derheid. 
Aanneming bij 
acclamatie. 

Verplichte deelne
ming aan stemming 

Voorstellen in te 
leveren bij den 
voorzitter. 

Stemming over 
amendementen. 

Benoemingen ge
schieden bij geslo
ten briefj es. 

vVanneer tweede 
vrij c stemming 
plaats vindt. 

Herstemming. 

Dito. 

Welke stembriefjes 
ongeldig zijn. 
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Ajdeeling III. Van de orde. 

35. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van het 
in behandeling zijnde punt afwijkt, of in z\jne woord
voering de palen der betamelijkheid te buitengaat, wordt 
hij door den Voorzitter tot de orde geroepen. 

36. Wanneer zoodanig lid drie malen tot de orde 
is geroepen, kan de Raad besluiten dat hem bet zwij
gen wordt opgelegd, totdat de beraadslagingen over het 
in behandeling zijnde punt zijn gesloten. 

37. Eenig lid zich aan persoonlijke beleediging van 
een ander lid schuldig makende, kan door een besluit 
van den R.aad verplicht worden daaromtrent verschoo
ning te vragen. 

38. Eenig lid, zich aan ongeregeldheid, wangedrag 
of verstoring de orde schultlig makende, wordt voor de 
eerste maal door den Voorzitter berispt; voor de tweede 
maal gedurende dezelfde zitting wordt hij andermaal 
berispt, en daarvan aanteekening gedaan in de notulen, 
en voor de derde maal kan hij door den Raad worden 
verplicht de vergadering tot de heropening of wei voor 
het geheele zittingsjaar te verlaten, en za1, indien zulks 
door den Voorzitter noodzakelijk zal worden geacht door 
den Secretaris van den Raad van zij n gedrag aan het 
district hetwelk hij vertegenwoordigt, worden kennis 
gegeven. 

HOOFSTUK VJ.-VAN DE BERAADSLAGINGEN. 

39. De beraadslagingen zijn vrij. 
40. De Raad kan bij besluit verklaren dat het punt 

of onderwerp in behandeling genoegzaam is toegelicht, 
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn. 

41. Nadat ZHEd. de Staatspresident of zijn vertegen
woordiger, over eenig punt of onderwerp het woord 
heeft gevoerd, mogen de beraadslagingen daarover niet 
gesloten worden, dan nadat elk lid eenmaal de gelegen
heid o·ehad heeft hem te beantwoorden. 

42. Nadat de beraadslagingen over eenig punt of 
onderwerp gesloten zijn, mag daarover het woord niet 
meer gevoerd worden. 

43. Geen ~·oorstel, al vorens het door een lid onder
steund is, wordt in beraadslaging gebracht. De voor
steller en de secondant hebben het recht, bij het doen 
van eenig voorstel, het kortelijks toe te lichten. Bet 
beginsel is aangenomen om amendementen op voorstel
len, reeds onder discussie, te kunnen indienen. 

Elk lid heeft het recht eenmaal het woord te voe
ren over ingediende voorstellen of amendementen. . 

Door amendementen wordt bedoeld zelfstand1ge 
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voorstellen, ten doel hebbende, aanvulling, wijziging, 
verandering of verbetering van reeds ingediende voor
stellen. 

44. Elk lid voert staande het woord, hebbende het 
recht tweemaal over 4et zelfde onderwerp of artikel 
aan de orde het woord te voeren ; om meermalen te 
spreken wordt de toestemming van den Raad vereischt. 

45. W anneer twee of meer led en tegelij k het woord 
willen voeren, beslist de Voorzitter wie het eerst zal 
mogen spreken. 

46. Ieder lid heeft het recht te verzoeken, dat eenig 
punt door hem in 't midden gebracht, of eenige grond 
waarop zijn stem of weigering om te stemmen berust, 
in de notulen worde aangeteekend, kunnende echter 
eenig ander lid vorderen, dat over de al of niet aan
teekening door den Volksraad worde beslist. 

47. Ieder lid heeft het recht te vorderen, dat de 
stemming over eenig punt uitgesteld worde tot den 
volgenden dag (uitgezonderd op den laatsten dag der 
zitting) mits dat de meerderheid van den Raad zulks 
toestemt, in welk geval de beraadslagingen over zoo
danig punt den volgenden op nieuw begonnen worden, 
mogende die beraadslagingen of de stemming ech ter, 
niet op nieuw op de vordering van hetzelfde of eenig 
ander lid worden uitgesteld. 

48. Wanneer de Raad of eenige uit zijn midden 
benoemde commissie het noodig acht, een ambtenaar 
over eenig punt te hooren, kunnen zij hem daartoe voor 
zich ontbieden. 

l-JOOFDSTUK VII.-VAN DE WERKZAAMHEDEN. 

A.fdeeling I. Van de orde. 

49. De leden van den Eersten Volksraad zullen v66r 
het aanvaarden hunnel' betrekking den eed afleggen 
in handen van den Voorzitter volgens art. 5, wet no. 4, 
1890, in tegenwoordigheid van de raadsleden, die op den 
dag der zitting present zijn, in overeenstemming met 
art. 24 van dit Reglement van Orde. 

50. Wanneer er op den bepaalden tijd, b\i den aan
vang der, of gedurende de zitting eenige leden mochten 
ontbreken om het vereischte getal van twaalf leden uit 
te rna ken, zullen de Voorzitter en andere led en de macht 
hebben zoovele andere oud-Volksraadsleden van den 
Eersten Volksraad of andere aanwezige daartoegeschikte 
en bekwame person en in ver band met art. 28 der 
Grondwet te benoemen, aan te stellen en te doen in
zweren om als raadsleden in hunne zittingen mede 
werkzaam te zijn. 

18 

Een lid kan slechts 
tweemalen over een 
onderwerp het 
woord voeren. 

Voorzitter beslist 
wie 't eerst 't woord 
he eft. 

Opneming in de 
notulen der redenen 
voor een sten1, enz. 
mogelijk. 

Uitstel v. stemming. 

Ambtenaren kun
nen ontboden 
worden. 

Eedsaflegging der 
leden. 

Wat er geschiedt 
als er geen 12 leden 
tegenwoordig zijn. 
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5/1. Na de eedsailegging der nicuwe leden benoemt 
de Voorzitter twec commissies. Eene comrnissie van 
drie leden om ZHEd. den Staatspre~ident ter ver·gade
ring binnen te leiden en zoo zich het geval niet opdoet 
vermeld in art. 53 het eerste gedeelte, nog eene andere 
commissie van twee leden om den leeraar af te halen 
die zal verzocht worden de vergadering te openen met 
gebed. 

52. Zoodra ZHEd. de Staatspresident ter vergadering 
is binnen geleid, wordt door een der leeraren van de 
thans bestaande drie Ho1 landsche kerken, n.l. de Her
vormde of Gereformeerde, of de Gereformeerde of de 
Hervormde kerk van de plaats waar de zitting is, die 
daartoe vooraf door den Voorzitter schriftelijk is uit
genoodigd, een gebed gedaan. Wat het te houden gebed 
bij de sluiting der vergadering betreft, zal dezelfde r~gel 
gevolgd worden. 

53. Ingeval er gcen leeraar van eon der bovenge
noemde kerken aanwezig is, wordt een gebed gedaan 
door den Voorzitter of een door hem daartoe aange
wezen lid of door eenig ander persoon door hem daar
toe uitgenoodigd. 

54. Na het gebed doet ZHEd. de Staatspresident 
zijne aanspraak. 

55. Na het bouden der aanspraak, welke vooraf ge
drukt en na het uitspreken terstond aan de leden rond
gedeeld wordt, beantwoordt de Voorzitter deze kort en 
schriftelijk. De Raad zal daarop eene commissie kiezen 
van drie leden, belast met, buiten den tijd der verga
deringen~ de rekeningen van het afgeloopen jaar en de 
begrooting van het loopende jaar te onderzoeken, en 
welke commissie, wanneer de rekeningen en de begroo
ting aan de ofde gesteld zijn, dienaangaande haar rapport 
uitbrengt, b~j monde van den daartoe b~j de commissie 
benoemden rapporteur. 

56. Vervolgens worden de werkzaamheden voortge
zet in de orde, waarin zij volgens het in arkikel 21 
vermelde ordeboek voorkomen: 

a. Wanneer eenig lid van den Haad van de orde 
wenscht af te wijken, zal hij dadelijk na goed
keuring cler notulen van den vorigen dag, 
daarvan schriftelijk kennis geven terinformatl8 
van dAn Raad, melclende, dat hij op zeker~n 
tijd, doch niet binnen de 48 uren, eene motl8 
wenscbt 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 ge
secondeerd worden. 
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b. Op dien, door bet lid voor te stellen dag, zal Wanneer motie 
hij zijn rnotie aan den Haad voorbrengen, bij vervalt. 
niet voldoening waarvan zijn nwtie vervalt. 

c. 't Al dan niet aannernen der rnotie zal daarop Stemming over 'tal 
onder discussie en in stemrning worden ge- of niet behandeling 
bracht; elk lid heeft het recht, bij deze ge- nemen der motie. 

legenheid eenmaal 't woord te voeren. 
d. Nadat de motie is aangenomen, bepaalt de Voorzitter bepaalt 

Voorzitter den dag, waarop de motie zal worden den dag van behan
behan'deld, de inlichtingen gegeven of de deling, enz. 

stukken zullen worden ingediend. 
e. Bij afwezigheid van bet lid kan een ander lid Overneming eener 

de motie overnemen. motie. 

f. De Secretaris van den Raad zal schriftelijk Aanvrage om docu
kennis geven aan den Staatssecretaris van de menten. 
inlichtingen of documenten, die vereischt 
worden. 

g. W anneer eenig lid in den loop der zitting Motie ten doel heb
eene motie indient, ten doel hebbende de bend~ de wijziging, 

d · .. · · h t ~ h f'~"' f · · d enz. 1n wetten wor-veran enng, WlJZigmg, e a1SC a ..:en o tiJ e- den voor behande-
lijk buiten werking stellen van eenige wet of ling in handen ge
wetsartikel zal, nadat de motie is aangenomen steld der Regeering 
en voordat er verder op wordt gehandeld, voor rapport. 

deze worden in handen gesteld van de Rc-
geering, ten einde daarop gedurende de zitting 
ten spoedigste te doen rapporteeren en indien 
daarna de Raad van oordeel is, dat er geene 
genoegzame en grondige redenen aanwezig 
zijn, om zoodanige rnotie gedurende dezelfde 
zitting te behandelen, zal aan de Regeering 
opgedragen worden, die in de volgende zitting 
weder aan de orde te brengen, en den inhoud 
daarvan, zoo noodig, drie maanden van te voren 
in de Staatscourant te doen publiceeren. 

57. Indien gedurende de zitting verschillende werk- Speciale commissie 
zaamheden aan Volksraads-commissies worden opge- nit den Volksraad. 
dragen, zullen zij uit hun midden eenen voorzitter kiezen 
en aan elk zoodanige com1nissic zal een secretaris worden 
toegevoegd, die door zoodanige commissie zal worden 
gekozen. 

Commissie-rapporten van Volksraads-commissien Hoe haar rapporten 
zullen zooals zij in de volgorde zijn ingediend, behan- worden behandeld. 

deld worden, nadat bet onderwerp aan de orde zijnde, 
afgehandeld is, tenzij de Raad oordeele om de behande-
ling nit te stellen. Aan de secretarissen der V olks- Bezoldiging dier 
raads-cominissien zal voor hunne werkzaamheden re- commissie. 
spectievelijk worden toegekend eene som van vijf shillings 
sterling per uur, en aan iedcr lid der comrnissie voor 
de uren, die zij buiten den tijd der Volksraadsvergade-
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ringen \Verkzaam zijn, cen hedrag van zes shillings stg. 
per uur. 

58. Wanneer het wenschelijk is van de orde af te 
wijken, heeft de Raad de macht daartoe te besluiten. 

59. Wanneer bij de sluiting van eene zitting eenige 
werkzaarnheden onafgedaan zijn gebleven, worden die 
in de volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, 
met uitzondering van die werkzaarnheden, welke zijn 
opgedragen aan de commissies, bectoeld bij art. 57 van 
het Reglement van Orde, welke tijdens de zitting waarin 
de cornmissie werd aangesteld, moeten behandeld worden. 

Ajdeeling II. Van wetsontwerpen. 

60. Geen wetsontwerp wordt door den Raad in 
overweging genomen, tenzij hetzelve minstens drie 
maanden v66r den aanvang der zitting in de Staatscou
rant is openbaar gemaakt, onderteekend door hem door 
wien het wordt vastgesteld, overeenkomstig artt. 12 en 
62 der grond wet. 

61. De Raad heeft de macht om bij een besluit, 
waarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen 
dat een wetsontwerp in overweging zal worden geno
men, al is hetzel ve niet drie maanden te voren, of zelfs 
in het geheel niet, vooraf bekend gemaakt, in verband 
met art. 12 der Grondwet. 

62. Alle voorstellen van wet ten, reglementen of in
structies, of alle andere stukkcn, waaromtrent de Raad 
bij besluit verldaart, dat de behandeling er van door 
den Raad noodig is, zullen vooraf worden afgedrukt, 
en zal een exemplaar van zoodanige documenteD een 
dag v66r de behandeling van het onderwerp voor ieder 
Raadslid worden ter tafel gelegd. 

Onder de uitdrukking « behandeling >) door den 
Raad zal worden verstaan het feit, dat de Raad de 
voorstellen in quaestie in eigen boezem in lmar geheel 
ingaat om over de algemeene strekking er van te be
raadslagen, maar niet het feit, dat de Raad over een 
onderwerp in discussie ti·eeclt, om hetzel ve, hetzij naar 
eene comrnissie, hetzij naar den Uitvoerenden Raad of de 
Regeerin~ te verwijzen. 

63. Geen wetsontwerp of eenig ander document 
wordt zonder voorafgaand verlof van den l1aad tnr 
tafel gebracht, uitgezonderd die door ZHEd. den Staats
president aangeboden worden; van iedere motie om 
verlof, om een wetsontwerp in den Haad te brengen, 
zal eerst de algerneene strekking worden medegedeeld; 
wanneer de Raad, na beraadsla:ging daarover, besluit 
zoodanig verlof te verleenen, zal het lid zoodanig wets
on twerp onmidclellijk bij den Secretaris van den Raad 
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indienen, die het dadelijk zal stellen in handen van de 
Regeering, om daarmede te handelen zooals vermeld in 
art. rl6, letter f. 

64. Wanneer de behandeling van eenig wetsont
werp aan de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel 
worden voorgelezen, en indien, rnet betrekking tot zoo
danig wetsontwerp, eenige memories in den Raad aan
wezig zijn, zullen die worden voorgelezen, en indien 
daarna geene moties daarmede in verband aan de orde 
zijn gesteld, zal over de algemeene strekking allereerst 
beraadslaagd en gestemd worden; wanneer die wordt 
afkekeurd, wordt het ontwerp beschouwd als te zijn 
vervallen. 

65. W anneer de algemeene strekking is goedgekeurd, 
worden achtereenvolgens de verschillende deelen van 
bet onwerp een voor een in overweging genomen en 
over elk derzel ve, na de sluitlng der beraadslaging over 
hetzel ve, afzonderlij k gestemd, 

Deze heraadslagingen kunnen in comite-generaal 
worden gehouden. 

66. Nadat de stemming over de afzonderlijke deelen 
van het wetsontwerp is afgeloopen, zal het in zijn ge
heel weder worden voorgelezen en zal dan de dag door 
den Voorzitter hepaald worden, waarop het gewijzigde 
of niet gewijzigde wetsontwerp in zijn geheel zal wor
den behandeld. 

Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de daarop 
volgende van het geheele wetsontwerp, zullen minstens 
21 uren moeten voorbijgaan tenzij dezel ve geen uitstel 
kan lijden. B\j die hehandeling zal alleen geoordeeld 
wordeD over het al of niet aannemen van de wet en 
geene amendementen zullen toegelaten worden dan 
alleen die~, welke den vorm betreil'en. 

lndien de Raad besluit eenig wetsontwerp aan te 
nemen, zal bepaald worden wanneer de wet in werking 
zal treden. 

lwlien <le Haad beslnit dat eon wet dadelijk in 
werking zal treden, zal d?carvan omni1ldellijk aan de 
Hegeering worden kennis gegeven, met opdracht orr1 de 
wet dadelijk zondor vorznim in do Staatscourant te doen 
pubHceoren, ten eindc <laaraan uitvoering to geven. 

67. Alle wotton on volksraadsbosluiter., die gedu
ronde een zitting van den Haad worden gepasseerd, 
moeten ten spoedigste en uiterlijk hinnen drie maan
den na alloop van iodere zitting, in volgorde, in eon 
buitengewone tritgave van cle Staab;courant worden ge
pu bliceerd, en zal dadelijk hij de uitgifte van zoodanig 
nommer van de Staatscourant een exemplaar aan ieder 
lid van den Fersten en Tweoden Vo1ksra~ul worden toe
gezonden, 

Eerste lezing van 
bet wetsontwerp, 
algem. strekking. 

Tweede lezing, 
behandeling der 
deelen. 

Voorzitter bepaalt 
dag v. derde lezing. 

Tusschen 2e en 3e 
lezing moeten min
stens 24 uren ver
loopen. 

Geen amendemen
ten bij derde lezing 
toegelaten. 

Inwer kingtrefl ing 
eener wet. 

Dito. 

Publicatie van aan
genomen wettcn. 
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Ajdeeling III. Van rnernoTies. 

6R De Eerste Volksraad neemt geene memories in 
behandeling, tenzij dezelve door een lid of door den 
Staatssecretaris of Volksraadssccretaris worden ingediend. 

69. leder lid is verplicr1t aan den Haad de memories 
in te dienen, die hem daartoe worden ter hand gesteld. 

70. leder lid is verplicht zich :zooveel nwgeUj k met 
den inhoud en de strekking der hern ter hand gestelde 
memories bekend te maken, ten einde dezelve, wanneer 
vereischt, te kunnen toelichten. 

71. Alle memories, aan den V olksraad ingezonden, 
:zullen zonder verzuim aan den Secretaris van den Haad 
worden overhandigd, die deze volgens den tijd der ont
vangst in het ordeboek inscbrijft, en geene n1emorie, 
later dan een dag na de opening der zitting ontvangen, 
zal worden aangenomen; ieder alzoo te laat ontvangen 
memorie zal door den Secretaris aan de memorialisten 
worden teruggezonden. Onder de uitdrukking <de laat» 
zal begrepen z\in de tijd, vervat binnen drie maanden 
na afloop van elke gewone zitting. Geene memorie zal 
meer dan een punt bevatten, of over meer dan een 
onderwerp handelen, en iedere memorie zal zoo duidelijk 
mogehjk geschreven of gedrnkt zijn, en verder den naam 
van het district waar de memorialisten woonachtig zijn, 
den datum en de naamteekeningen der mernorialisten 
bevatten. Indien men1ories al deze laatstgemelde bij
zonderheden niet bevatten, dan zullen zij eveneens 
worden teruggezonden, hoewel binnen den bepaalden 
tijd ingediend. 

Buitengewone gevallen zal de Raad de macht heb
ben om bij een besluit, waarbij de redenen grondig 
zijn opgegeven, te bepalen, dat een later ingezonden 
memorie zal aangenomen en overweging genomen 
worden. 

UOOFDS'l'UK VIII. - VAN ZLTN JJOOGEDELE HEN 
S'l'AA 'l'SPHESlDENT. 

72. Zijn HoogEd. de Staatspresident \voont de ver
gadering bij wannccr hij zulks goedvinrlt. 

73. Z\in HoogEd. de Staatspresident en de leden 
van den Uitvoerenden Raad hebben het recht a~n de 
beraadslagingen deel te ncmen, zooals hii art. 21 Wet 
No. 1, 18HO, op Tvvee Volksraden, bepaald; tel'wijl op 
verzoek van Zijn Hooged. den Staatspresident ook de 
hoofden van departenuinten, waartoe het onderwerp in 
discussie behoo1·t, door den Haad .kunnen 11itgenoodigd 
worden tot het geven van inlichtingen. 
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74. Wanneer Zijn Hooged. de Staatspresident de 
vergaderingen niet bijwoont, heeft hij het recht den 
Staatssecretaris of een der leden van den Uitvoerenden 
Raad, als den vertegenwoordiger van het uitvoerend 
gezag, in zijne plaats, ter vergadering te doen ver
schijnen. 

75. Wanneer Zijn HoogEd. de Staatspresident niet 
in de vergadering tegenwoordig is, en de Raad hen1 
wenscht te hooren, doet d.ezel ve hem daartoe schrifte
lijk uitnoodigen. 

76. Wanneer de Raad zulks noodig acht, verzoekt 
ldj zijn HoogEd. den Staatspresident bij besluit, de 
Vergadering te vel'laten of daaruit afwezig te blijven 
in welk. geval, indien de Raad zulks verlangt, ook de 
Staatssectetaris of eenig lid van den Uitvoerenden Raad 
daarin niet mag verschijnen. · 

77. De plaats van Zijn HoogEd. den Staatspresident 
is ter rechterzijde van den Voorzitter. 

IIOOFDS'l'UK IX. - VAN DE 'l'OEHOORDERS. 

Plaatsvervanger v. 
den Staatspresident. 

Schriftelijke uit
noodiging aan 
Staatspres. tegen
woordig te l'lijn. 

Staatspres. en leden 
van den Uitv. Raad 
kunnen verzocht 
worden vergadering 
te verlaten. 

Plaats van den 
S taa tspresiden t. 

78. De vergadcringcn hob ben plaats in hot openbaar, Zittingen in 'topen
uitgezonderd \Yanneer de Raad besluit eenc vergadering haar, tenzij Raad 
met gcsloten deuren te houden, in welk geval de toe- anders bepaalt. 

hoarders niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich 
onmiddellijk te verwijderen, in verband met art. 42 der 
Grondwet. 

79. De toehoorders 1nogen zich niet onder de leden Plaats der toehoor
van den Raad vermengen, noch eenige andere, dan de ders. 
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen. 

80. De toehoorders zijn verplicht de rneestmogelijke Stilte door hen te 
~tilte in acht te nemcn, bij verzuirn waarvan de Voor- bewaren. 
zitter gehouden is, hen tot de orde te roepen of tc doen 
verwijderen. 

8·1. Geen ambtenaar, die daartoe niet volgens eenig Plaats van ambte
wetsartikcl gerechtigd is, wTordt toegelaten in de voor naren. 
den Raad hcsternclc a.fdccling dcr raadszaal, tcnzij, indien 
da.artoc gelegenhcid is, de Voorzitter hen1 daartoe eene 
bepaalde plaa.ts binnon die afdeeling vergunt, in welk 
geva.l bet echter zoodanigen ambtenaren verboden is in 
eenig gesprek met eenig lid te treden, bij overtreding 
waarvan de Voorzitter verplicht is hem onrniddellijk de 
afdeeling te doen vel'laten; de Voorzitter zal echter het 
recht hebben om een ieder toe te laten onder boven-
genoemde bepalingen. 

82. De Voorzitter l1neft ]Jet reeht nan den bericht- Bericbtgevers van 
gever van ernig d<lghlad, enz., tot hjj,voning der ver- dagbladen. 

gaderingen, eene geschikte plaats aan te wijzen. 
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IIOOFDSTUK. X RAADSLEDEN ZULLEN BIJEEN-
KOMSTEN HOVDEN. 

83. Ieder raadslid is verplicht om zoo spoedig mo
gelijk, na ontvangen kennisgeving, dat de gewone jaar
lijksche zitting van den Eersten Volksraad is opgeroepen, 
v66r de zitting van den Eersten Volksraad, bijeenkom
sten te bouden in z~jn district, ten einde het gevoelen, 
de wenscben en de belangen van bet publiek te hooren. 

84. Ieder raadslid is verplicht om zoo spoedig mo
gelijk na afloop van iedere Volksraadszitting en na 
publicatie der gepasseerde wetten en raadsbesluiten, 
bijeenkomsten te houden in zijn district, ten einde 
verslag te doen van zijne verrichtingen, en het publiek 
in te lichten, om trent de zaken, ·die in de laatste zit
ting zijn behandeld geworden. 

85. Ieder veldkornet is verplieht om den raadsleden 
van zijn district in bet houden hunner bijeenkomsten 
en het oproepen daarvan alle hulp en assistentio to 
verleenen en in persoon tegenwoordig te zijn. 

HOOFDSTUK XI. - SLOTBEPALINGEN. 

86. Van het oogenblik der inwerkingtreding van 
dit reglement of van bijvoegingen of wijzigingen, zijn 
alle vroegere bepalingen, daarmede stdj dig, afgeschaft. 

87. Dit reglement wordt gedrukt en aan ieder 
tegenwoordi~ lid van den Raad wordt daarvan een 
afdruk uitgere1kt. 

88. Dit reglement zal in working tredon dadelijk 
na publicatie in de Staatscourant. 1

) 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 .TUNI 1801. 

ART. 31·2. 2) De Ecrstn Volksraad, gelet l1ehbendo 
op de Hogom·ingsmissivc, dd. 2 Juni 18~H, kcnnis. ge
vonde van eon zekero motie 3

) van den hoor Brecher, 
gesecondeerd door den heor Peterson, de Regeering 
verzoekende inlichting to geven omtrent palon, hruggen, 
etc. etc. 

Gelet heL_bendo op wet no. 4, 1800, waarllit hlijkt, 

1
) Dit reglement >vercl voor de eerste maal gepubliceercl in de 

Staatscourant van 10 .Tuni 1891. 
z) Zie in verband hiermecle E.V.R.B. art. 320, del. 8 Juni 1891. 
3

) Gezegcle motie is te vinden op bladz. 53, art. 22fi, van de notulen 
van den Edelachtb. Tweeden Volksraad over 1891. 
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dat bruggen niet onder de onderwerpen behoort, welke 
de Tweede Volksraad zal hebben te regelen; 

Echter de wenschelijkheid inziende de bruggen van 
gewoon verkeer en de wegen niet van elkander te 
scheiden, en beide onderwerpen aan den Edelachtbaren 
Tweeden V olksraad toe te vertrouwen; 

Besluit ingevolge afdeeling 13 van art. 27 van de 
genoemde wet no. 4, 1890, dat aan den Tweeden V olks
raad speciaal bjj deze wordt opgedragen bij de l"'ehan
deling der wegen ook tevens in behandeling te nemen 
de bruggen van gewoon verkeer die wegen verbindende. 

AnT. 348. De Eerste Volksraad gelet hebbende op 
Regeeringsrnissive, dd. 6 Juni 1891, tot de goedkeuring 
van de regulatien van de Johannesburg City en Suburban 
Tramwegrnaatsclmppij, beperkt, met de strafbepalingen 
daarin vervat. 

Besluit het Uitvoerende Raadsbesluit goed te keuren. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 29 Mei 
1891, art. 287, luidende: 

Aan de orde Minute R. 1927/91, inhoudende door de Johan
nesburg City en Suburban Tramwegen Maatschappij beperkt, in
gezonden bij,vetten en regulatien. 

Besloten die goed te kenren met een kleine wijziging en 
aldus aan den E. A. Volksraad ter bekrachtiging voor te leggen. 

Gemelde regulatien luiden: 

REGLEMENT VAN DE JOHANNESBURG CITY AND SUBURBAN 
TRAMWEGMAATSOHAPPIJ. 

Art. 1. Niemand zal vloeken of gebruik maken van vuile of 
aanstootelijke taal, terwijl hij in of op den wagen is, of eenige 
onbehoorlijkheid begaan in of op of tegen eenigen wagen of 
moedwilliglijk de vrijheid of het gemak van eenigen passagier 
belemmeren. 

2. Niemand zal moedwilliglijk de knsseus of de voering van 
eenigen wagen stuksnijden, verschenren of heschadigen of eenige 
nummerplaat, gedrukte kennisgeving of schrijfwerk op de pa
neelen wegnemen of uitwissehen, of eenig venster breken of 
kerven daarin maken, of op eenige andere wijze eenigen wageu 
moedwillig beschadigen. Eenig persoon deze regulatie overtre
dende zal onderhevig zijn aan de boete bepaald door dit regle
ment, hoven en behalve de aansprakclijkheid om het bedrag van 
eenige veroorzaakte schade te betal~:>n. 

3. Een persoon wiens ]deeding naar h et oordee l van den 
conducteur van een wagen, den wagen mocht bevlckken of he
schadigen, of de kleeding yan eenigen pa~sagier mocht bevlekken 
of beschadigen, of een persoon, die, naar het oordeel van den 
conducteur, om eenige andere reden aanstootelijk mocht zijn 

Goedkeuring der 
regulaties van de 
Jhb. Tramweg-Mij. 
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voor passagiers, zai niet gerechtigd zijn binnen eenigen wagen 
te gaan of daarin te blijven, en kan belet worden binnen eenigen 
-..vagen te gaan. en zal niet binnen eenigen wagcn gaan na ver
zocht te zijn geworden zulks niet te doen door den couducteur, 
en indien gevonden binnen eenigen wagen, zal hij op verzoek 
van den conducteur het binnenste van den wagen veriaten, bij 
ieruggave van de vracht, indien reeds betaald. 

4, Ieder persoon za.l, op verzoek daartoe, aan den conduc
teur of ander bchooriijk gemachtigden beambte van de maat
schappij de vracht, wetteiijk eischbaar voor de reis, betaien. 

5. Elke passagier zal ?.ijn kaartje vertoonen, wanneer daartoe 
verzocht, aan den conducteur of eenigen behoorlijk gemachtigden 
bediende van de maatschappij, en zal ook -..vanneer daartoe ver
zocht, Of zijn kaartje opgeven, Of de vracht hetalen wettiglijk 
vorderhaar voor den afstand afgelegd door zoodanigen passagier. 

6. Persoonlijke en andere pakkage (insiuitende het gereedl'lchap 
van handwerkslieden, mechanisten en dagarbeiders), zal, tenzij 
andcrszins toegelaten door den conducteur, geplaatst worden voor
op het terras van den drijver, en niet binnen eenigen wagen. 

7. Geen passagier of ander persoon, niet ?.ijndc een bediende 
van de maatschappij, zai toegeiaten worden om te rijden op de 
trappen of terrassen van eenigen wagen, of te staan hetzij op 
den top of Imp of binnenin, of te zitten op de buitenste leuning 
op den Imp van eenigen wagen, en zal dade1ijk ophouden zulks 
te doen op verzoek door den conducteur. 

8. Niemand, behalvc een passagier of voornemE>nde passagier, 
zal eenigen wagen binnengaan of opklimmen, en niemand zai 
vasthouden of haugen aan eenig gedeelte van cenigen wagen, of 
daarop reizen, op eene andere wijze dan op eene zitplaats ver
schaft voor passagiers. 

9. Wanneer een wagen het voile getal passagiers bevat, 
waarvoor dezel ve gelicentieerd is, zai geen ander persoon e~nigen 
zoodanigen wagen binnengaan, opklimmen of daHrin of daarop 
blijven, wanneer door den conducteur gewaarschuwd zuiks niet 
te doen. 

10. \Vanneer een wagen het voile getai passagiers bevat, zal 
eene kennisgeving te dien effecte geplaatst worden in duidelijke 
letters in eene zichtbare positie op den wagen. 

11. De conducteur zal geen passagier boven het getal toe
laten binnen den wagen to gaan of daarop te ldimmen, of in of 
op eenig gcdeeltc dam·van te hlijven. 

12. Niemand ?.al eenigen "·agen, terwijl die in hew<'ging is, 
binnengaan, opklimmen of verlaten. 

13. Geen hond of ander dier zal toegelaten worden in of op 
eenigen 'vagen, beha.l ve met tocstemming nm den conducteur, 
noch in eenig geval waar het vervoer van ?.oodanigen hond of 
ander dier aanstootelijk of een last mocht zijn voor passagiers. 
Niemand wl een hona of ander dier in eenigen wagen nemen 
na verzocht te zijn geworden door den condncteur zulks niet te 
doen. I~enige hond of ander dier in of OJl eenigen wagen ge
nomen tegenstrijdig met deze regulatie, zal verwijderd worden 
door den pcrsoon daarmede belast van af den wagen dadelijk 
op verzoek daartoe door den conductenr, en bij weigeriug van 
de nakoming van ?.ulk verzoek, kan denzelve venvijderd worden 
d.oor of onder het bevel v&n den condq,cteur. 
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14. Niemand zal in of op eenigen wagen van de maat
schappij rijden met geladen vuurwapenen. 

15. Geen passagier zal moedwilliglijk eenig beambte of be
diende van de maatschappij belemmeren, of in den weg staan in 
de uitoefening van zijn plicht, op of in verband met eenigen 
wagt>n of tramweg van de maatschappij. 

16. De conducteur van iederen wagen zal dit reglement toe
passen naar het beste van zijn vermogen, en indien eenig zoo
danig conducteur in gebreke blijft dezelve toe te paesen, zooals 
voorzegd, zal hij beschonwd worden eene overtreding te hebben 
begaan van dit reglement. 

17. Eenig persoon, inbreuk makende op of eene overtreding 
begaande van cenig artikel van dit rcglement, zal onderhevig 
zijn aan eene boete van niet te bovengaande veertig shillings, 
bij wanbetaling te vervangen door gevangenisstraf van ten hoogste 
acht dagf-11. 

18. De uitdrukking "conducteur" zal inslniten eenig be
ambte of bediende in den dienst yan de maatschappij en het 
toezil ht hebbende over ('en wagen. 

19. Er zal op een zichtbare plaats binnen iederen wagen, 
die in gebruik is, eene gedrukte kopie van dit reglement geplaatst 
en gehouden worden. 

20. Dit reglement zal van kracht worden op den 
dag van Februari 1891. 

Gegeven onder het gewone zegel van de T ohannesbnrg City 
en Suburban Trannvays Maatschappij, beperkt., dezen 12den dag 
van Februari 1891. 

H. SCHNEIDER, 
Secretaris van de Maatschappij. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNI -189'1. 

ART. 359. De Raad, gelet hebbende op rnernorio 1
) 

van P. D. de Villiers, W. A. Verwald en anderen, wijk 
Comatie, district Lijdenburg, gelot hebbende op bet 
rapport dor memorie-commissie; 2

) 

Besl uit hot rapport goed to kcuren. Verder de 
Hegeering op te dragen, door n1iddel van ZEd. den 
Superintendent van Naturellen aile comrnissarissen en 
onder-commissarissen op te dragon, toetczicn dat goen 
naturellcn voot'taan mogen \voncn op Gonvcrnements
gronden niot bedoeld als locatiegronden, met zoodanige 
boete en strafbepalingen als de Regeering moge noodig 
achten. 

1
) Deze memorie verzocht een zwaardere belasting te leggen op 

kaffers, woonaehtig op partienlieren of Gouvernementsgrond en zijnde 
geen bijwoners van blanke personen. 

2
) De memorie-commissie adviseerde afwijzend te besehikken zie 

bladz. 134, art. 357, Gotulen van den Eersteu Volksraad over 1891, 

Bepalingen om trent 
het wonen v. natu
rellen op Gouverne
mentsgro::J.den. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JUNI 1891. 

ART. 516. De Eerste Volksraact~ gelrt hebbende op 
de Hegeeringsmissi-ve dd. 19 Juni 1891. waarin Uitvoe
rende Raadsbesluit art. 319, dd. 1D Juni 1891, waarin 
voorstel van wjjziging van wet no. 14, 188R. 

Besluit: zich met die voorgestelde wijzig1ng te ver
eenigen en het Uitvoerende Haadsbesluit goed te keuren. 

Verder besluit de Haad, dat die wijzigmgen van 
kracht zullen zijn dadelijk na publicatie in de Staats
courant. 1

) 

Gemeld Uitv. Haadsbesluit luidt: 

Aan de orde: minute R. 7323/91, inhouoende de door den 
Auditeur-Generaal ingezonden wet no. 4, 1888, 2

) met door l1em 
voorgestelde wijzigingen. 

Besloten zich met de voorgestelde "ijzigingen te vereenigen 
en alzoo aan den Edelachtb. Eersten Volksraad voor te stellen 
in wet no. 4, 1888 (zijnde wet tot het vaststellen van een tarief 
van betaling aan geneeskundigen), de volgende 'Yijzigingen aan 
te brengen: 

le. In art. 1, no. 1, inplaats van £1 1Cs. te stellen lOs. 6d.; 
2e. In art. 1, no. 2, inplaats van £10 lOs. te stellen £5 5s; 
3e. In art. 1, no. 3, inplaats van £5 5s. te stellen £2 2s.; 
4e. No. 6 van art. 1, te veranderen als volgt: voor het bij

wonen van corporeele straffen, waar het getal geeselslagen 25 
te bovengaat, met certificaat 5s.; 

5e, In art. I, no. 8, in plaats van 7s. 6d. te stellen 5s.; 
Ge. in a1 t. II de maximum boete van £25 te verhoogen tot 

£100, en aan genoemd art. II nog toe te voegen het volgende: 
Bij herhaalde weigering van den kant van den deskundige, 

zal de Regeering het recht hebben zijn toelating in te trekken. 
De Uitvoerende Raad besluit verder den Edelachtb. Eersten 

Volksraad voor te stellen deze wijzigingen van kracht te doen 
zijn, dadelijk na pnblicatie in de Staat.~conrant. 1

) 

EEHSTE VULT<SllAAJJSBI~SLlJIT, ~0 .llJNI 'lHriL 

AnT. 634'. De Eerste Volksraad, lettende op de 
memories ~) met bet commissie-rapport thans onder 
be han de ling ; 

1
) Deze publicati:J vond plaat.s in de Staatscourant van1 Juli 18D1. 

2
) Zie bladz. G, L. W. 1888-1889. 

3
) Gezegde memories verzochten de opl1efling van V.R.B. art. 33, 

dd. 7 Mei 1R90, en de mcmorie-commissie adviseerde daartegen. 
Zie 90k Gouve~nementskennisgeving no. 423, 1881. 
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Besluit: zich met gezegd commissie-rapport te 
vereenigen. 

De Raad besluit verder memorialisten te antwoor
den dat deze tijdelijke maatregel van opheffing van 
invoerrechten op zekere eetwaren gelaten is in handen 
van den Hoo§credelen Uitvoerenden Raad onder art. 258 
en 314 van 1 90. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JULI 1891. 

ART. 889. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissi ve dd. 13 J uli 189t; 

Lettende op het groote gewicht der zaak aangaande 
het onderwijs en opvoeding der jeugd in de Zuid
Afrikaansche Republiek; 

Overwegende dat ruim 3 jaren verstreken zijn dat 
de betrekking van Superintendent van onderwijs vacant 
is, en dat het onderwijs daardoor verwaarloosd wordt; 

Besluit de voorstellen der Hoogedele Regeering~ in 
de gezegde missive vervat, goed te keuren, met dien 
verstande, dat de bepaling wat betreft het salaris altijd 
onderworpen zal zijn aan de bepalingen door den 
Edelachtb. Volksraad later te maken, hetzij verlagingen 
of verhoogingen der salarissen in het algemeen. 

Gemelde missive luidt: 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter, 
van den Eersten Volksraad, Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer l 

Met verwijzing tot art. 21 van de aanspraak van ZHEd. den 
Staatspresident heb ik instructie ontvangen u te informeeren, 
dat de Regeering dezer dagen vernieuwde pogingen in het werk 
heeft gesteld, ten einde een bekwaam en geschikt persoon te 
krijgen als Superintendent van onderwijs. Zij stelt zich voor 
deze betrekking op te dragen aan Professor N. E. Mansvelt, van 
Stellenbosch. 

N"aar aanleiding van de onderhandelingen. die de Regeering 
met hem over deze zaak lweft gehad. wen~cht zij UEdelachtb. 
vergadering aan te bevelen het volgende: 

a. De bepaling, voorkomende in art. 13 van wet no. 1, 1882, 
dat de Superintendent van onderwijs w0rdt aangesteld voor den 
tijcl van 7 jaren te doen vervallen, waardoor de aanstelling zal 
zijn in de gewone termen. 

b. Den post op de begrooting onder de rubriek onderwijs en 
opvoeding "toelage voor reiskosten £300" te schrappen, waar· 

Wijzigingen in wet 
no. 1, 1882, met be
trekking tot den 
Superintendent van 
onderwijs. 
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door als voor hem weder de bepaling in werking zal komen dat 
de Superintendent reiskosten zal trekken volgens tarief. 

c. Het salaris van den Superintendent van onderwijs, onder 
meergemelde rubriek voorkomende, 1e brcngen op £1,200. 

De Regeering vertrouwt, dat UEdelachtb. Vergadering met 
het oog op het groot belang der zaak zal goedvinden hare goed
keuring aan deze aanbevelingen te hechten. 

Ik heb de eer te zijn, 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tl!lsecretaris. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 21 .TULI 1891. 

ART.1040. 1) De Eerste Volksraad, gehoord hebbende 
art. 7 van het commissie-rapport 2

) thans aan de orde 
en het daarin genoemde voorstel, besluit zich daarmede 
te vereenigen en het voorstel als het besluit van den 
Raad aan te nemen. 

Bedoeld voorstel 3
) luidt: 

Ingeval het der Regeering mocht blijken, dat de eigenaar 
van eene plaats of van eenig stuk grond niet bij machte is om 
de kosten van opmeting op tijd en overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet (wet generale opmeting) te voldoen, wordt zij gemachtigd 
om in zulk een geval den eigenaar onder securiteit zijner plaats 
of van zijn stuk grond tijdelijk en geldelijk te hulp te komen 
op zoodanige wijze als zij in diens belang dienstig acht, wanneer 
's lands finantien dit toelaten. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 28 .TULI 1891. 

ART. 1175. 4) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op de memories uit Klerksdorp, vragende om Klerks
dorp te verklaren tot een district, gelet hebbende op 
het commissierapport, besluit het commissierapport goed 
te keuren en mernorialisten er een afschrift van toe te 
zen den. 

1
) Zie art. 5b der regulatien voor het amortisatiefonds en E.V.R.B. 

dd. 1 J uni 1893, art. 236. 
2

) Namelijk het rapport van de commissie, benoemd bij beslniten 
van den Edelachtb. Eersten Volksraad, art. 441, dd. 19 Juni en art. 626, 
dd. 30 Juni 1891, tot het uitbrengen van verslag over de wet op de 
generale opmeting en daarmede in verband staande instrncties. 

3
) Zie art. 12 en 13 van wet no. 9, 1891, pag. 160 van dit wetboek. 

4
) Zie E.V.R.B. dd. 23 Mei 1892, art. 241. 
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Het bedoelde rapport luidt: 
U we commissie vereenigt zich met memorialisten aangezien 

de staf van ambtenaren voor het dorp Klerksdorp reeds bestaat, 
en beveelt den Edelachtb. Volksraad aan de Hoogedele Regeering 
op te dragen, indien het haar noodig en wenschelijk voorkomt 
aan het verzoek der memorialisten te voldoen. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULI 1891. 

AR'r. 1184. De Eerste Volksraad, lettende op de Bepalingen naar 
memories met het commissierapport, daarop betrek- aanleiding der 

bb d 
dynamietconcessie. 

king he en e; 
Lettende op het commissierapport door de HEd. 

Regeering voorgelegd; 
Overtuigd zijnde dat het gebleken is uit het He

geerings commissierapport met de verklaring van den 
bestuurder van de Botha's Rif, te Krugersdorp, dat het 
Transvaalsche dynamiet beantwoordt aan zijn doel en 
minstens gelijkstaande is met anderen; 

Besluit zich te vereenigen met het laatste gedeelte 
van het Regeerings commissierapport, om de memo
rialisten te antwoorden, dat aan hun verzoek niet kan 
worden voldaan; 

De Raad besluit verder de HEd. Regeering op te 
dragen, toe te zien, dat die concessie stipt uitgevoerd 
worde en zoo spoedig mogel~jk die dynamiet moet 
vervaardigd worden uit stoffen in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek gevonden. 

De Raad besluit ten slotte, dat die concessionarissen, 
zoolang zij die stoifen invoeren, de invoerrechten moeten 
be tal en. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 JULI 1891. 

ART. 1196. 1
) De Eerste Vollcsraad, gelet hebbende 

op Uitvoerende Haadsbesluit, dd. ::30 Juli 1891., art. 355, 
de noodzakelijkheid erkennende; 

Besluit zich met gezegd Uitvoerende Raadsbesluit te 
vereenigen en de gevraagde machtiging te verleenen; 

a. Tot het sluiten van een Staatsleening van 1 
tot 3 millioen pond sterling naar gelang de 
omstandigheid het vereischt. 

b. Uitsluitend voor het doel daarin vervat. 
1

) Zie E.V.R.B. dd. 28 Juni 1892, art. 573, 

Machtiging aan de 
Reg. tot het sluiten 
v. een Staatsleening 
van £3,000,000. 
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c. Dat de besteding van dat geld zal geschieden 
onder eenparige stemmen van den Uitv. Haad. 

d. Dat de Regeering rnet consent van den Uitv. 
Raad een commissie van beheer zal henoemen 
om jaarlijks aan den Volksraad verslag te 
doen van de gelden en waarvoor besteed. 

Gemeld Uitv. Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde : bespreking van de wenschelijkheid om ten 
behoeve van publieke werken een Staatsleening te sluiten. 

De Uitvoerende Raad, overwegende de wenschelijkheid, dat 
buitengewone uitgaven niet geschieden uit gewone inkomsten. 

Besluit aan den Edelachtb. Eersten Volksraad voortestellen 
om de Regeering te machtigen met advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad een Staatsleening te sluiten ten behoeve van 
publieke vverken, het verkrijgen V:Jn meer belang en maeht in 
den Delagoa-spoorweg inbegrepen, tot een bedrag van een tot drie 
millioen pond st::>Jling naar gelang de omstandigheden zullen 
vereischen en tegen een rentevoet 41

/ 2 ten honderd niet tc boven 
gaande 

ART. 1197 1). De Raad vereenigde zich bij accla
matie met het commissierapport 2

). 

Gemeld rapport luidt: 

Uwe Commissie is van oordeel, dat de burgers der Republiek, 
die in 1880 en 1881, te Paardekraal met opheffing der handen, 
zoo goed als onder eede zich aan ons hebben verbonden en die 
met ons saamgestreden hebben gedurende den Vrijheidsoorlog, 
en die verder gedurende den Vrijheidsoorlog zich bij ons aange-

1
) Naar aanleiding van dit Eerste Volksraadsbesluit is van belang 

Gouvernementskennisgeving no, 361, gepublicecrd in de Staatsconrant 
van 7 October 1891 en luidende als volgt: 

Ter algemeene informatie wordt hiermede bekend gemaakt, dat aile 
niet-stemgerechtigde blanke ingezetenen, vallende in de termen van 
bovenstaand rapport, bij doze worden uitgenoodigd zich bhmen drie 
maanden vanaf heden te wenden tot een der thans !Jestaande of een 
der oud-commandanten of veldcornetten, die met deze feiten bekend 
zijn, teneinde door een hunner geteekend te krijgen een certificaat, 
ten effecte, dat zij tegenwoordig zijn geweest bij, en deel hebben 
genomen aan de gebeurtenissen in het rapport omschreven. De com
mandanten of veldcornetten zullen de certificaten, alzoo door hen 
onderteekend, inleveren bij den Landdrost hunner respectieve districtcn, 
om door deze te worden ingezonden ten Gouvernementskantore, niet 
later dan den laatsten dag van de maand J anuari 1892. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, Z. A. R., 5 October 1891. 

DR. W. J. LEYD3, 
Staatssecretar:s. 

2
) Namelijk bet rapport der memorie-commis3ie naar aanleiding 

van 8 memories, verzoekende stemrecht te verleenen aan personen, die 
den vrijheidso<;>rlog hebben meegemaakt. 
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sloten hE'hbcn, en met ons tot het einde van den Vrijheidsoor
log gestreden hebben en nog in de Republiek woonachtig zijn, 
dam·door van zclf en als door ecn krachtige naturalisatie bij ons 
zijn ingelijfd, en beveelt den E. A. Eersten Volksraad a!tn, de 
becloelcle burgers stemgerechtigd te verklaren o11'1er Wet No. 7, 
1882. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUYr, '1 AUGUSTUS 18tH. 

AnT. 1) 1222. T.V.R.B. del. 21 Juli 18~}1, art. 881 werd Vaststelling der 
voor kennisgevin~ aangenomen. regulaties voor de 

u registratie der goud-

Gemeld T.V.R.B. luiclt: 

De artikelen 1 tot 7, voorkomende in het Uitvoerende Raads
besluit art. 108, dd. 24 Februari 1891 en voorts de artikelen in 
hun geheel werden goedgekeurd. 

Gcmeld Uitvoercndc Haadsbesluit lu:idt: 

Aau de orde minute n 1874a/91, bevattende voorstel van 
het Hoofrl van hct Mijnwezen om, teneinde tegemoet te komen 
aan den wensch van de dclversbevolking zooals uitgedrukt bij 
monde van eenc deputatie van de Kamer van Mijnwezen te 
Johannesburg, eenige wijziging te brengen in de bijlage wet 
op de registratie van goudopbrengst, enz., zooals gPpubliceerd 
bij Uitvoerende Raadsbesluit, art. 14, dd. 13 Januari 1891, en 
de daarmede in v.erband door het Hoofd van het Mijnwezen 
opgetrokken vormen tot uitvoering van art. 1, dier genoemde wet. 

Besloten: het voorstel aan te nernen en ZHEd. den Staats
president te adviseeren om zoo spoedig mogelijk eene Gouverne
mentskennisgeving daarover in de Staatscourant te doen plaatsen, 
welk voorstel kracht van wet zal hebben van af datum dezer 
publica tie. 

Het voorstel zijnde van den volgenden inhoud :-
De bijlage tot de gewijzigde wet no. 8, 1885, handelende 

over de rcgistratie van goudopbrengst en van de werkzaamheden 
in de mijnen, zooals gepubliceerd in Staatscoumnt no. 524, dd. 
21 J annari 1891, en zooals vastgesteld bij Uitvoerende Raadsbe
sluit arl. 14, d(l. 13 Januari 1891, wordt hierbij voorloopig ge
wijzigd als volgt: 

Artt. 1, 2 en 3. Hieruit vervallen de woorden " waarvan de 
jnistheid voor een vrederechter moet zijn beeedigd." 

Art. 5. In punt 1, ged. a, veranderen de woorden " de inge
vulde, onderteekende en beeedigde vormen" in " de ingevulde en 
onderteekende vormen." 

1
( Van 21 Januaii 1891, (zijnd.; datum van publicatie van Uit

voerende Raadshesluit, art. 14, 1891), tot 11 Maart 1891. (zijnde 
datum van puhlicatie van Uitvoerende Raadsbesluit, art. 108, 1891), 
wa:en van kracht de bepalingen, neergelegd in Uitvoerende Raadsbe
slmt, dd. 13 Januari 1891, art. 14, vermeld in Gouv. Kg._no. 19, 1891. 

19 

opbrengst. 
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Achter punt I, ged. b, worden gevoegd de woorden "of 
weigert den in art. G, bedoelden eed af te leggen." 

In punt II, ged. b, vervalt het woord "beeedigde." 

Art. G. Achter dit art. wordt gevoegd de nieuwe zin: 

"Het Hoofd van het Mijnwezen zal echter, wanneer hij zulks 
wenschelijk acht, kunnen eischen dat de in artt. 1, 2 en 3, be
doelde vormen voor een vrederechter worden beeedigd." 

Art. 7. De aanhef wordt veranderd in: "In geval bij beeedi
ging of uit deze op- en aanmerkingen mocht blijken, enz." 

Zoodat de bijlage wet, bovenbedoeld, zal lui den als volgt :-

Art. 1. De bestuurders of bezitters van eene concessie, een 
mijnpacht, claims of mijnen of de claimhouders of hunne agenten 
zijn verplicht uiterlijk op den lGden van iedere maand ten kantore 
van den Mijncom_missaris of Verantwoordelijken klerk van het veld) 
waarin hunne concessic, mijnpachten, claims of mijnen gelegen 
zijn, een rapport in triplo over de laatst voorafgaande maand in 
te zenden van de hoeveelheid gewonnen goud en de vordering 
hunner werken, welk rapport zal zijn naar de vormen, die hun 
hiertoe door den claiminspecteur zullen worden verstrekt, waartoe 
zij verplicht zijn zich die vormen (Departement van Mijnwezen 
aan bovengenoemde kantoren te verschaffen. 

2. De bestuurders of bezitters van inrichtingen voor metal
lurgic, waar voor anderen ertsen, tailings, enz. worden bewerkt, 
of hunne agenten zijn verplicht uiterlijk op den 15den van iedere 
maand ten kantore van den Mijncommissaris ofVcrantwoordelijken 
klerk van het veld, vvaar hunne inrichtingen gevestigd zijn, een 
rapport in triplo over de laatstvoorafgaande maand in te zenden 
van de hoeveelheid gewonnen goud en de werkzaamheden door 
hen voor anderen verricht, welk rapport zal zijn naar de vormen, 
die hun hiertoe door den clairninspecteur zullrn worden verstrekt, 
waartoe zij verplicht zijn zich die vormen (Departement van Mijn
wezen) aan bovengenoemde kantoren te verschaffen. 

3. De bestuurders van banken of takken daarvan of van 
andere inrichtingen of wei personen, die zich bela<>ten met het 
bewaren, verzenden, koopen of verkoopen van goud, amalgam, 
enz., of hum1e agenten zijn verplicht uiterlijk op den 15den van 
iedere maand ten kantore van den l\fijnconunissaris of Verant
wooruelijken klerk van het veld, waar hunne bezigheid gevestigd 
is, of anders ten kantore van den Landdrost van hun district, 
een rapport in triplo over de laatstvoorafgaande maand in te 
zenden van de hoeveelheid gond, amalgam, enz., door hum1e 
bezigheid ontvangen en uitgJvoerd, wclk rapport zal zijn naar 
de vormen, die hun ltiertoe door den claim.inspecteur der delverij 
of auders door den Landdrost van hun district zullen worden 
vcrstrekt, waartoe zij verplicht zijn zich die vormen (Departement 
van Mijnwezen) aan die kantoren te verschaffen. 

4. Aile in de voorgaandc artikelen 1, 2 en 3 bedoelde maat
schappijen, bestuurders of personen, die in de termen vallen om 
de genoemde vormen in te zenden, zijn verplicht bij den be
trokken Mijncommissaris, Verantwoordelijken klerk of Landdrost 
een persoon op te geven, die met het invullen en inzenden dier 
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vormen belast is en door de Regeering daarvoor aansprakelUk kan 
gebouden worden. 

De volledige naam en bet adres van zoodanigen aansprake
lijken persoon moet worden geregistreerd in een op de kantoren 
der genoemde ambtenaren daartoe aanteleggen register. 

Bij verhuizing of plaatsvervanging van bedoeld aansprakelijk 
persoon moet daarvan als boven kennis gegeven worden. 

5. a. Met eene boete van £5 tot £7 5 sterling of gevangenisstraf Strafbepalingen. 
van boogstens twee maanden zal ·worden gestraft: 

I. Hij, die verzuimt binnen den vastgestelden termijn de in
gevulde en onderteekende vormen aan bet daarvoor aangewezen 
kantoor of bij den daarvoor aangewezen ambtenaar in te zenden 
of verzuimt den naam van een verantwoorde1ijk persoon volgens 
art. 4 op te geven. 

II. Hij, die bij onvoldoende of gebrekkige invnlling der in
gezon<len vormen niet binnen tien dagen na kennisgeving van 
den bctrokken ambteuaar, verbeterde vormen inzendt. 

b. Met eene boete van £50 tot £1000 pond sterling, of ge
vangcnisstraf van hoogstens een jaar zal worden gestraft. 

I. Hij, die onbetrouwbare, onjuiste of valsche opgaven heeft 
ingezonden of weigert den in art. G bedoelden eed af te leggen. 

II. Hij, die weigert den in artikelen 1, 2 en 3 bedoelde op
gaven of na kennisgeving bij gebrekkige invnlling, verbeterde 
vormen in te zenden, of die weigert den naam van een verant
\voordelijken persoon op te geven, volgens art. 4. 

G. Bij ontvangst der vormen bedoeld in de artikelen 1, 2 en Bestemming dier 
3. wordt een, na onderlinge vergelijking, door den Claim-Inspec- rapporten in triplo. 
tenr of Landdro~tklerk, teruggegeven aan den inzender met 
vermelding der ontvangst en den datum der ontvangst. 

De tweede vorm blijft ten kantore van den betrokken 
l\1ijncommissaris, Verantwoordelijken Klerk of Landdrost ter 
boeking, door den Claim-Inspecteur of den Landdrostklerk. 

De Claim-Inspecteur of de Landdrostklerk zendt voor het 
her einde der maand den derden vorm door tusschenkomst van 
Mijncommismris, den Verantwoordelijken Klerk, den Landdrost 
met ;.:;ijnc aanmerkingen en na stipt te hebhen nagegaan, dat de 
vormen bchoorlijk ;.:;ijn ingevnld of zorg te hehhen gedragen, dat 
verbeter<lc vormen zijn verkregen met zijn aan- en opmerkingen 
en zoo noorlig die van den Mijncommissaris, Verantwoordelijken 
Klerk, en Landdrost aan het B oofd van het Mijnwezen. Het 
Hoofd van Mijn wezen ~ zal echter, wanneer hij zulks wenschelijk 
acht, kunnen eischen dat de in artikelen 1, 2 en 3 bedoelde 
vormen voor een Vrederechter beeedigd worden. 

7. In geval bij bceediging of nit deze aan- en opmerkingen Wijze van vervol~ 

mocht blijken, dat de toepassing van art. 5, der wet vereischt ging. 
wordt znl het Hoofd van het Mijnwezcn :mlks ter kennis brengen 
van den Staatsprocurcur, die de noodige vervolging zal doen 
instellen. 
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EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 AUG. 1891. 

AR'l'. 1232. De Haad, gclet ltebbenclc op 1tet thans 
afgehandelde rapport dcr cornmissie, 1

) benoemd volgens 
Eerste Volksraadsbesluit, art. B75, del. /12 Jnni ll.; 

Besluit de Hoogedcle Hegeering op te dragon zoo 
spoedig mogelijk de locaties, welke nog afgebakencl 
moeten worden, te doen a1bakenen overeenkomstig punt 
2 van art. 19 dcr conventie van 1884, en volgens bepa
ling getroffen met den vroegeren Britschen Resident, 
wat betreft de grootte der toe te kennen locaties. 

ART. 1234. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissive, del. 31 Juli 11., BB. 2135/91, waarin 
Uitvoerendc Raadsbesluit, art. 356 van dienzelfclen da
tum, gelet hebbende op het ingeslotcn concept-voorstcl 
en de noodzakelijkheid dier wijziging inziende; 

Besluit zich daannede te vereenigen en het ge
noemde concept als het besluit van den Edelachtbaren 
Eersten V olksraad aan te nemen. 

Bedoeld Concept-voorstel luidt: 
Aile provisioneele zaken, moties, applicaties, argumenten op 

excepties en zaken bij verstek kunnen door een der rechters van 
het Hooggerechtshof in camera gehoord en beslist worden. Waar 
in geval van insolventie of van andere boedelzaken volgens wet 
een order van het Hooggerechtshof wordt vereischt, zal zoodanig 
rechter bevoegd zijn zulk een order te verleenen. Ook kunnen 
partijen met wederzijdsche tocstemming eene zaak met getuigen 
doen hooren voor zoodanigen rechter. Van zulke finale order of 
vonnis door den rechter uitgesproken, zal er appel zijn naar het 
voile Hooggerechtshof. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 4 AUG. 189'1. 

AnT. /1265. De Raad, gelet hebbende op de 1-legee
ringsmissive del. 28 J uli 1_89J, BB. 2080/fH, waarin Uit
voerende Raadshesluit art. 349, dd. 24 Jnli 1891. 
. . Besluit de Hoogedele Hogeering de gevraagde ma9h

tig1ng te verleenen, doch draagt de Hoogedele Hegeenng 

1
) Namelijk de commissie benoemd tot het uitbrengen van verslag 

en het doen van voorstellen re de afgebakende en nog aftebakenen 
locaties, 
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verder op die fmanticele en strafbepalingen het vol
gende jaar ter bekrachtiging aan den Edel(tchtbarcn 
Ecrstcn Volksraad voor tc leggen. 

Gemeld Uitvoerende Haadsbesluit luidt: 

Aan de orde: Minute R. 16892/90, inhoudende correspondentie 
omtrent het optrekken van regu]atHin 1) op steenmaken, klipbreken 
en kalkbranden en het uitreikcn van licenties daarvoor. 

Besloten aan den Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te 
stollen <le Regeering optedragen en te machtigen, om met 
advies en consent van den Uitvoercnden Raa<l regulatii:in vast
testellen, iuhoudende finantieele en strafbepalingen, aangaande 
het steenmaken, klipbreken en kalkbranden op Gouvernements
gronden (ingesloten dorpsgronden) en op geproclameercle private 
gronden; zu1ke regulation kracht van wet te hebbcn na publicatie 
in de Staatscow·ant. 

AR'L\ 1267. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Hegeerings1nissivc del. /~ Augustus 1891, waarin Uit
voerende Haadsbesluit art. 361, dd. 4 Augustus 1891, 
voorstellende eene wijziging van alinea 2 van artikel 6 
der Zondags,vet no. 2, /1888, 2

) besluit zich met dat 
Uitvoerende Raadsbesluit te vereenigen en de gevraagde 
wijziging in het art. aan te brengen, echter met ver
andering van de boete of straf in ten hoogste honderd 
ponden sterling of gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden. Die w\jziging en verandering dadelijk kracht 
van wet te hebben na publicatie in de Staatscourant. 3

) 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de or<le bespreking van de wenschelijkheid tot wijziging 
van art. 6 van wet no. 2, 1888. 

De Uitvoerende Raad, de noodzakelijkheid inziende om zooveel 
mogelijk paal en perk te stollen aan het houden van wedrennen 
op Zondagen ; 

Beslnit den Edelachtbaren Eersten Volksraad voortestellen 
alinea 2 van art. 6 der gezegdc wet te wijzigen als volgt: 

Aile landdrosten, vrederechters, veldcornetten, assistent veld
cornetten en politiebeambten hebben hot recht om personen 
niteen te drijven op Zondag op con openbare of open plaats 
vcrzameld, om cr te spe1en of to dobbelPn of honden of hanen 
te laton vechten, om er wedrennen to houden of <.liercn togcn 
elkander te laton loopen om weddenschappen hierover aantegaan 
of om zoodanige gelegonhoden bij to wonen, en om in beslag to 
nomen, te vernie tigen, of op andere wijze te beschikken over de 

1
) Zie Gouv. Kg. no. 341, 1891. 

2
) .?;ie bladzijden 4 en 5 L. W. 1888-1889. 

3
) Doze publieatie Yond plaats in <le Staatscoura nt ran 10 Aug. 1801. 

Wijziging v. art. G, 
al. 2, wet, no. 2, 1888, 
.?;ondagswet. 
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werktuigen, instrnmenten of dieren daarbij gebruikt. Alle personen, 
als voorzcgd, bezig met spelen. dobbelcn, of hot late·1 vechten 
van honden of hanen, of met het houden van wedrennen, ofbezig 
met het tegen elkander laten loopen van dieren, of met het 
hierover aangaan van woddenschappen, of met het bijwonen van 
zoodanige gelegenheden, kunnen worden gearresteerd en worden 
gestraft met een geldboete van ten hoogste vijf en twintig ponden 
sterling of gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden. 1

) 

ART. 1271. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissive dd. 27 Juli 1891, BB. 2068/91, be
sluit zich in deze met de ziensw\jze cler Hooged. Hegeering 
te vereenigen en machtigt baar als een overgangsmaat
regel zulke punten 2

) te wijzigen en dadelijk in werking 
te stellen als de Regeer:ing met ad vies en consent van 
den U:itvoerenden Haad zal oordeelen dadelij k voorziening 
te behoeven. 

ART. 1273. 3
) De Haad vereen:igt z:ich eenpar:ig met 

bet verzoek der Hegeer:ing, uitgedrnkt in hare missive 
van 4 Augustus 1891, BB. 2'1G0/9'L Heg. no. 928Gj9t. 

Gemelde missive luidt: 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter, 
van den Edelachtb. Eersten Volksraad te Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer! 

Ik heb instructies ontvangen Uw Edelachtb. Vo-rgadoring te 
informeeren, dat de Regeering zich had voorgesteld nog godurendc 
deze zitting een wet op banken naar aanleiding der concessie tot 
het oprichten der Nationale Bank ter nwer behandeling voor te 
leggen. 

Naardien echter het einde uwer zitting nadert, maar het 
desniettemin noodig is voorzieningen in deze te maken, heb ik 
namens de Regeering de eer Uw Edelachtb. Yergadering voor te 
stellen den Uitvoerenden Raad te machtigen do noodige bepa
lingen voor banken op te 1rekken en voorloopig in working te 
brengen, om ze gedurende t:. we eerstkomendo gewone zitting ter 
uwer behandeling en bekrachtiging voor te leggen. 

Ik heb, enz., 

(Get.) Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

-~------·--------~-

1
) Zie verandering in de strafbepaling gebracht door E.V.B.B. art. 

1267, dd. 4 Aug. 1891. 
2

) N.l. in wet no. 1, 1882 (Schoolwet). 
3

) Zie Gonv. Kg. no. 418, 1891, en de aanteekeningen daar ter 
plaatse. 
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EERSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 6 AUG. 1891. 

ART. 1291. Uitvoerende Raadsbesluit, art. 360, dd. Bepalingenomtrent 
3 Auaustus 1891, werd bij_ acclamatie aoedgekeurd en hetburgerschapvan 

LJ LJ ambtenaren. 
bekrachtigd. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde de bespreking van de wensehelijkheid, dat 
ambtenaren van den Staat en blanke personen in 's lands dienst 
genaturaUseerd of stemgerechtigde burgers moeten zijn der Zuid 
Afrikaansche Republiek. 

De Uitvoerende Raad, deze zaak overwogen hebbende en 
overtuigd zijnde van het redelijke en noodzakelijke van zulk 
een maatregel; 

Besluit: onder nadere bekrachtiging van den Edelachtbaren 
Eersten V olksraad als volgt : 

Art. 1. Elk ambtenaar van den Staat en elk blank persoon 
in 's lands dienst zal gena turaliseerd of stemgerech tigd burger 
rnoeten zijn of worden van de Znid-Afrikaansche Republiek. 

2. De Regeering zal echter in speciale gevallen, wanneer 
het belang des lands of het eigenaardige van het geval zulks 
vordert, de macht hebben art. 1 niet toe te passen. 

3. Binnen drie maanden gerekend van den datum, waarop 
dit Uitvoerende Raadsbesluit door den Eersten Volksraad zal 
zijn bekrachtigd, zal elk ambtenaar en elk blank persoon in 's 
lands dienst, die zich nog geen twee jaar metterwoon in het 
land heeft gevestigd, bij den Staatssecretaris inleveren een cer
tificaat, geteekend door een Landdrost, Mijncommissaris, Veld
cornet of Vrederechter, waaruit blijkt dat, en wanneer zoodanig 
ambtenaar of blank pcrsoon zich heeft doen inschrijven op de 
veldcornetslijsten en van we1ken tijd af hij zich metterwoon in 
het land heeft gevestigd. 

4. Binnen drie maanden gerekend van den datum, waarop 
dit Uitvoerende Raadsbesluit door den Eersten Volksraad zal 
zijn bekrachtigd, zal elk ambtenaar en elk blank persoon in 's 
lands dienst, die zich meer dan twce jaar metterwoon in het 
land heeft gevestigd en die zich sedert meer dan twee jaar heeft 
doen inschrijven op de veldcornetslijsten, schriftelijk aanzoek 
doen bij de Regeering 0111 genaturaliseerd te worden in termen 
van en met overlegging Yan bewijsstukken bedoeld in letter d 
van art. 1 van wet no. 5, 1890, of schriftelijk bewijs bij de Rc
geering inleveren, dat hij reeds genaturaliseerd of stcmgerech
tigd burger is en binnen zes maanden, gerekend van den datum, 
waarop dit Uitvoerende Raadsbeslnit door den Eersten Volksraad 
zal zijn bekrachtigd, zal elk ambtenaar en elk blank persoon in 
's lands dienst, in dit artikcl bedoeld, behoorlijk zijn genatura
liseerd, tenzij zich een geval mocht opdoen, vallende onder art. 2. 

5. Bilmen 3 maanden, gerekcnd van den datum waarop de 
twee jaren zullen verstreken zijn, dat een ambtenaar of blank 
persoon in 's landA dienst zich metterwoon hier te laude heeft 
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gevestigd en zich l1eeft doen inschrijvcn op de vel<lcornetslijsten 
zal zoodanig ambtenaar of blank persoon schriftclijk aanzoek 
doen bij de Rcgeering o1n genatnraliseerd tc worden in termon 
van en met overlegging van bcwijsstukken, bcdoeld in letter d 
van art 1 van wet no. 5, 1890, en binncn zes maanden gerckcnd 
van den datum in dit art. bedoeld, zal zoodanig ambtenaar of 
blank persoon in 's lands dicnst behoorlijk zijn geuaturalisccrcl 
tenzij zich cen geval mocht opdoen, vallcnde onder art. 2. 

6. Na den datum waarop dit Uitvoerende Raadsbesluit door 
den Eersten Volksraad zal zijn bekrachtigil, zal geen ongenatura
liseerd blank persoon of niet sterngerechtigd burger tot ambtenaar 
of in 's lands dienst worden aangesteld of toegelaten, tenzij zich 
een geval moge opdoen val!ende onder art. 2 van dit Uitvoerende 
Raadsbesluit. 

7. Wanneer ambtenaren of blanke personen in 'slands dienst 
in gebreke blijven te voldoen aan de bepalingen neergelegd in 
artikels 3, 4 of 5 van dit Uitvoerende Raadsbesluit zal de Re
geering de macht hebben hen nit de door hen bekleede betrek
kingen of ambten te ontslaan. 

8. De Uitvoerende Raacl zel zoodra moge~ijk en niet later dan 
eene maand, gerekend van den datum, waarop het schriftclijk 
aanzoek tot naturalisatie volgens deze bepalingen en in termen 
van wet no. 5, 1890, wordt ingeleverd, de vereischte brieven van 
naturalisatie uitreiken. 

AnT. 1320. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
Regeeringsmissive del. G Augustus 1891, aangaande bet 
verzoek der Hoogecl. Hegeering tot het toetreclen tot de 
internationale unie tot publicat1e van tarieven van in
en uitgaande rechten; gelet hebbende op het nut eener 
dergelijke instelling; 

Besluit zich rnet bet verzoek van de Hegeering te 
vereenigen en besluit verder de Hooged. Hegeering te 
autoriseeren tot de unie toe te treden. 

ART. '1321. De l{aad vereenigde zieh eenparig met 
de Hegeeringsmissive en de daarbjj geYoegde opgave, met 
bijvoeging, dat, indien in Pretoria een <lroog erf als 
compensat:ie gegeven vvordt, znlks een geheel erf zal zijn. 

Bedoelde missive lu:idt: 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter 
van den Edclachtb. Eersten Volksraad, 

Pretoria. 
Hoogedelachtb. Heer, 

Tcr voldoening aan de opdracht, vervat in het eerste gedeelte 
yan art. 154 van de besluiten van den Edelachtb. Eersten Yolks-
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raad dd. 27 :Mei j.l., heb ik namens de Regeering de eer hierbij 
ter behandeling en bekrachtiging van Uwe Edelachtb. Verga
Jering eene opgavo voor te leggen van het aantal erven in elk 
der verschillende durpon Jor Zuid-Afrilmansche Republiek als 
compensatie voor bnrgorrechten toe te kennen, waardoor de Re
geering vertrouwt, dat, met het oog op de onevenredige waarde 
der erven, de meest mogelijko gelijkheid van compensatie zal 
worden verkregen. 

Ik hob enz., 

(w.g.) Dr. W. J. LI£YDS, 
Staatsseoretaris. 

De opgare daarin bedoeld was aldus: 

Bloemhof 3 erven, Christiana 3 erren, Ermelo 3 erven, Har
tingsburg 4 erven, Heidelberg 2 erven, Lichtenburg 3 erven, 
Lijdenburg 2 erven, Midde1burg 2 erven, M. W. Stroom 3 erven, 
Nijlstroom 4 erven, Pietersburg 3 erven, Potchefstroom 1 erf, 
Pretoria 1

/ 2 erf, P. P. Dorp 4 erven, P. P. Rust, 4 erven, Piet 
Retief 4 orven, Rustenlmrg 3 erven, Stanclerton 3 erven, Utrecht 
3 erven, Ventersdorp 4 erven, Volksrust 2 erven, Vrijheid 3 erven, 
\Volmaransstad 4 erven, Zeerust 3 erven. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 7 AUGUSTUS 1891. 

Anrr. 1327. 1) De Haad nam het in Uitv. Raadsbesluit 
art. 363, (ld. 5 Aug. 1801, vervatte concept Volksraads
besluit als het besluit van den Haad aan. 

Gemeld Uitvoerend Haadsbeslnit luidt; 
Aan de orde: bespreking O\'er bet wenschelijke, dat de Re

geering gemachtigcl worde door den Edelachtb. I£ersten Volksraad 
zaken, waarvoor geen voorziening door den Edelachtb. Volksraad 
is gemaakt en die niet kunnen wachten tot de aanstaande zitting 
van den Edelachtb. Volksraad, zonder groote moeielijkheden te 
veroorzaken, te kunnen afcloen; 

Besloten aan den Edelachtbaren' Eersten Volksraad voor te 
stollen, evenals in vorige jaren, het volgende besluit te passeeren: 

De Eerste Volksraad beslnit de Hegeering te machtigen on 
op te dragon voorzieningen en rogelingen te maken ten aanzien 
van alle zaken, waal'\'oor door den Volksraad geen voorzie
ning. is gemaakt en die van zoo dringenclen aard zijn, dat ze niet 
kunnen blijven liggen tot de navolgende zitting van den Volks
raad en dat dergelijke regelingen kracht van wet zullen hebben 
tot naclere bes'issing daaromtrent van den Volksraad ; 

De Regeering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende 
gewone zitting. 

1
) Zie E.V.R.J3. dd. 11 Aug. 1890, art. 1236, en E.V.R.B. art. 1102, 

1333, 1337; 1892. 

Mach tiging aan de 
Reg. gedurende de 
afwezigheicl v. den 
Volksraad rechts
go1dige regulaties te 
maken. 
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TWEEDE VOLKSRAADSBESLUIT, 8 .TUNI 1891. 

ART. 433. Goedkeurende: 

REGLEMENT VAN ORDE 1
) 

VOOR DEN TWEEDEN VOLKSRAAD DER ZUID-AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 

HOOFDSTUK I. - VAN DE ZI'rTINGEN. 

AnT. 1. De gewone jaarlijksche zitting van den 
Twoeden Volksraad wordt aan de leden bekenrl gemaakt 
door eene kennisgeving in de Staatscourant, welke daarin 
voor het eerst 6 weken voor den aanvang der zitting, 
en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en 
door ZHEd. den Staatspresident onderteekend wordt. AI 
de leden zullen tevens bij schriftelijke kennisgeving 
worden opgeroepen, om op dag en datum, vermeld 
in de Staatscourant, tegenwoordig te zijn. 

2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden 
opgeroepen door eene schriftelijke kennisgeving, onder
teekend door of narnens dengene, die volgens de Grondwet 
de macht daartoe bezittende, de zitting belegt, en welke 
kenni~geving zoo vroegt\jdig mogelijk aan hen zal worden 
toegezonden, geschiedende daaren boven de kennisgeving 
in art. 1 vermeld, zoodra zulks doenl\jk is. 

3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Staats
courant en de schriftel\jke kennisgeving, of van een van 
boide, niet in staat is om do zitting op den bepaalden 
tijd bij te wonen, zal hjj daarvan dadelijk aan do Re
geering schriftelijk, met opgave van redenen, konnis 
geven, die b\j de opening van den Raa<l zoodanige 
kennisgeving aan den Voorzitter zal doen overhandigen. 

HOOFDSTUK II. - VAN DE LED EN. 

Ajdeeling I. Van de toelage. 

4. Wanneer eenig lid van den 'rweeden Volksraad 
gedurende den tijd dat hjj bij de zitting aanwezig is, de 
vergadering niet geregeld bijwoont, zal lhij, indien er 
geene bevrenigende verschooningen bestaan, voor de 
dagen of gedeelten daarvan, die hij alzoo verzuimt, geene 
betaling erlangen, dan aileen in evenredigheid van den 
tijd, waarop hij de vergaderingen b\jwoont. 

Wanneer eenig lid, niet in het dorp wonende, den 
Raad verlaat, hetzij door ziekte of anderszins, en naar 

1
) Zie art. 20 wet no. 4, 1890, bladz. 24 van dit wetboek. 
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zijn vaste woonplaats terugkeert, zal hij, van af den dag 
dat hij het clorp verlaat, niet gerechtigd zijn tot het 
gewone daggeld. Leden, in het dorp wonende en bij hunne 
respectieve woningen z~jnde, door ziekte of anderszins 
genoodzaakt zijnde den Raad te verlaten, zullen van af 
den dag, flat zij den Raad verlaten, niet gerechtigd zijn 
tot het gewone daggeld. 

5. De leden ontvangen hunne toelagen en reiskosten 
tegen quitantie, onder overlegging eener verklaring van 
den Secretaris van den Raad, aanwijzende het bedrag 
\vaartoe zij gerechtigd zijn. 

Ajdeel<ing II. Van de lcleeding. 

Wijze van uitbeta
ling der daggelden 
enz. 

G. De leden van den Tweeden Volksraad zijn verplicht Kleeding der Ieden 
in het zwart geldeed ter vergadering te verschijnen, met en van d. voorzitter. 
witten das. Deze bepaling is ook van toepassing op de 
leden van den Uitvoerenden Raad. De Voorzitter zal 
gekleed z~jn rnet een zwarte toga, die van voren en om 
den kraag zal omzoomd zijn met zwart fluweelen band. 

Ajdeeling III. Van de aftreding. 

7. De helft der leden zal ieclere twee jaren aftreclen, Aftredingderleden. 
zullende daarvan een beho wlij k register worden gehouden 
in verband met art. 8, wet van twee Volksraden. 

8. Een lid, gekozen in plaats van een ander, wiens 
diensttijd bij zijn aftreden of overlijden nog niet ver
streken was, zal moeten aftreden op denzelfden tijd 
waarop zijn voorganger had moeten aftreden. 

HOOFDSTUK III.-VAN DEN VOORZITTER. 

0. De Voorzitter van den Tweeden Volksraad zal b~j 
meerderheid van stemmen door de Raadsleden worden 
gekozen. 

10. De Voorzitter is belast rnet het openen en sluiten 
cler zittingen en vergaderingen, en met het handhaven 
van orde gednrende dezel ve. 

11. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder 
ander lid aan de beraadslagingen, stemmingen en be
noerningen deel te nemen ; bij staking van stemmen is 
de uitgebrachte stem van den Voorzitter beslissend. 

Wanneer de Voor zitter wenscht deel te nemen aan 
d.~ beraadslagingenl zal h~j het recht hebben een lid in 
ZlJn plaats te benoemen, wanneer hij bet woord voert. 

12. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen 
elken dag, na goedkeuring, de notulen de~· vergadering 
van den vorigen dag. 

Wijze v. verkiezing 
van den voorzitter. 

Voorzitter leidt de 
vergadering. 

Heeft beslissende 
stem. 

Zijn deelneming aan 
beraadslagingen. 

Onderteekent de 
notulen met secre .. 
taris. 
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Plaatsvervangend '13. Bij ontstentenis van cenen . voorzitter, neernt 
voorzitter. het oudste lid in dienst en in jaren diens plaats in en 

doet onrniddellijk tot de tijdelijke of vasto benoerning 
van eenen voorzitter overgaan, naarmate de voorzitter 
slechts voor het oogenblik afwezig is of geheel ontbreekt. 

Volksraacl benoemt 
secretaris op voor
dracht van den 
Uitv. Raad. 

Eed. 

Ontslag ofschorsing 
van den secretaris. 

Kleeding 

Houdt notulen. 

Notnlen v. laatsten 
dag der zitting. 

Houdt regi;;ter van 
leden en presentie
lijst. 

Houdt boek van de 
volgorde der werk
zaamheden. 

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

14. De Tweede Volksraad benoemt buiten z~jn midden 
ecmen Secretaris, op voordracht van den Uitvoerenden 
Raad, volgens art. 18 van de wet op de twee Volks
raden, znllendo de Secretaris tevens verantwoordelijk 
gesteld worden voor alle docnmenten van den Haad, 
onder het geven van securiteit. 

15. De Secretaris legt bij de aanvaarding zijner be
trekking den volgenden eecl af:--

«lk zweer, dat ik als Secretaris van den Tweeden 
V olksraad, de op rnij rustende plichten naar 
het beste van m~jn kennis en vermogen, met 
ijver en trou w zal behartigen, dat ik 1net de 
stipste eerlijkheid en onpartijdigheid zal te 
werk gaan, en dat ik het strengste geheim 
zal bewaren, omtrent alles, wat met gesloten 
deuren behandeld en bepaald wordt, tenzij 
de verplichting tot geheimhouding daarom
trent wordt opgeheven.-Zoo waarlijk helpe 
1nij God Almachtig !>) 

16. De Secretaris blijft zijne betrek!dng bekleeden 
totdat de Raad goedvindt hem te ontslaan, of ZHEd. de 
Staatspresident, volgens art. 76 der Grondwet, hem stuit. 

17. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed 
ter vergadering. 

1.8. De Secretaris houdt behoorl~j k notulen van de 
verrichtingen en besluiten van den Haad, en legt iederen 
dag de notulen der vergadering van den voorgaanden 
dag aan de leden ter goedkeuring voor. 

19. De notulen van den laatsten dag eener verga
dering worden door den Secretaris ter goedkeuring 
voorgelegd aan eene commissie van drie leden, uit en 
door den Haacl, v66r het sluiten der zitting te worden 
benoemd en waarvan de Voorzitter een der leclen is. 

20. De Secretaris houclt een behoorlijk register, aan
wijzende den tijd van de verkiezing, de toelating en de 
aftreding der leden van den Haad en een presentielijst, 
aantoonencle welke leden gedurende de zitting do ver
gaderingen dagelijks geregeld bijwonen. 

21. De Secretaris houdt een boek, waarin hij de 
volgorde dcr vvorkza:unheden van den Haad, naar den 
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tijd waarin zij ter zijner kennisse komen, opteekent, 
rnet dien verstande, dat hij de memories, welke eenig 
bepaald punt van werkzaamheid betreffen, die aan hern 
ter hand gesteld worden, bij de behandeling van dat 
punt ter tafel brengt, zonder den tijd harer indiening 
in aanmerking te nemen. 

22. De Secretaris brengt alle besluiten van den Raad 
sehriftelijk ter kennisse van de daarbij belanghebbende 
personen, met uitzondering van buitenlandsche auto
riteiten, aan wie de mededeeling van dergelijke besluiten 
geschiedt door tusschenkomst van de Regeering, aan wie 
daartoe door den Secretaric:: de noodige stukken worden 
toegezonden. 

HOOFDS'fUK V.-VAN DE VERGADERINGEN. 

Ajdeeling I. Van den tijcl. 

Stelt belanghebben
den in kennis met 
besluiten van den 
Volksraad. 

23. De vergaderingen \Varden gehouden van des Zittingsuren. 
voormiddags f) tot 12 uur, en van des namiddags 2 tot 
4 ure. De Secretaris zal den tijd aangeven voor het 
openen del' vergaderingen op elken dag, en hij zal den 
bode gelasten de klok rninstens 5 minuten v66r de 
opening der vergadering te luiden. 

24·. Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden Zitting geopend als 
aanwezig is, wordt de vergadering geopend. 12 leden aanwezig 

zijn. 

Ajdeel·ing II. Van cle stemmen en benoemi.ngen. 

25. Alle besluiten worden bij mondelinge stemming 
en met volstrekte rneerderheid van stemmen, der stem
mende leden, genomen. 

26. De Voorzitter heeft het recht voor te stellen, dat 
een besluit genornen wordt bij acclamatie. Op voorstel 
van een der leden echter, daarbij gesecondeerd, is h\j 
verplicht de stemming te doen plaats grij pen, op de 
wijze in art. 25 bepaafd. 

27. Geen lid mag zich buiten stemming houden, 
tenz\i gegronde redenen door hem worden opgegeven. 

28. Alle voorstellen, ten aanzien van eenig onder
werp, in bebandeling zijnde, worden aan den Voorzitter 
ingeleverd en door hem door elkander gezet en ge
nummerd aan den Secretaris overhandigd. 

29. Over a1nendementen wordt gestemd v66r dat de 
voorstellen, ·waarop z~i betrekking hebben, in stemming 
worden gebracht. \¥ cn·den zij vcrworpen, dan worden 
de origineele voorstellen in ornvraag gebracht. 

30. Alle benoCiningen geschieden rnet volstrekte 
meerderheid van stemmen der stemmende leclen, met 
gesloten briefjes. 

Besluiten worden 
genomen bij mon
delinge stemming 
en volstrekte meer
derheid. 
Aanneming bij 
acclamatie. 

Verplichte deelne
ming aan stemming 

Voorstellen in te 
leveren bij den 
voorzitter. 

Stemming over 
amende men ten. 

Benoemingen ge
schieden bij geslo
ten briefj es. 
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31. Wanneer b\j de eerste vrije stemming niemand 
de volstrekte meerderheid erlangt, heeft er een tweede 
vrije stemming plaats. 

32. Wanneer bij de tweede stemming niemand de 
volstrekte meerderheid op zich heeft vereenigd, heeft 
cr eene herstemming p1aats tusschen de personen, die 
het grootst a&ntal sten1men op zich hebben vereenigd, 
rnet dien verstande echter, dat een dub bel getal of meer 
zal worden genomen. 

33. Wanneer bij de eerste oftweede vr\ie stemming 
een of· meer person en de volstrekte meerdarheid op zich 
hebben vereenigd, geschierlt er voor 't nog vereischte 
getal leden, eene herstemming tusschen de personen, 
die het meest aantal stemmen op zieh veretnigd hebben, 
met dirn Yerstande echter, rlat het dubbel getal of 
1neer zal worden genomen; indien vm derc herstemming 
noodig rnocht zijn, zal dezelfde regel worden gevo]gd. 

34'. Alle blarJCO stembriefjes en ook die, welke niet 
duidelijk aanw\jzen den persoon of de personcn voor'wie 
gestemd wordt, zullen als ongeldig besehouwd en van 
de ter vergadering uitgebntchte stemmen afgetrokken 
worden. 

Ajdeeling III. Van de o·rde. 

35. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van het 
in behandeling zijnde punt afwijkt, of in zijne woord
voering de pn lender betamelijkbeid te buitengaat, wordt 
hij door den Voorzitter tot de orde geroepen. 

36. Wanneer zoodanig lid drie malen tot de orcle 
is geroepen, kan de Raad beslniten dat hem het zwij
gen wordt opgelrgd, totdat de beraadslagingen orer het 
in behandeling zijnde punt zijn gesloten. 

37. Eenig lid zieh aan persoonlijke beleediging van 
een ander li(l schnldig rnakend8, l<an door ecm besluit 
van den Haad verplicl1t wol'den daarorntrent vcrselloo
ning te Yragen. 

38. Eenig Jid, zieh aan ongcregeldheid, wangedrag 
of verstoring der onle sehuldig makende, wordt voor de 
eerstc maal door den. Voorzitter berispt; voot' de tweede 
rnaal gedurende dezelfde zitting wonlt hij andermaal 
berispt, en daarvan aanteel<en ing gedaan in de notulen, 
en voor de den:le maal kan hij door den Raad worden 
verplieht de vergadering tot de heropening of wel voor 
bet geheele zittingsjaar te verlaten, en zal, indirn znlks 
door den Voorzitter noodzakel~jk zal worden geacht, door 
den Seeretaris van den Raad van zij n gedrag aan h~t 
district hetwelk hij vertegenwoordigt, ~worden kenms 
gegeven. 
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HOOFDSTUK VJ.-VAN DE BERAADSLAGINGEN. 

39. De beraadslagingen zijn vrij. 
40. De Raad kan bij besluit verklaren dat het punt 

of onderwerp in behandeling genoegzaam is toegelicht, 
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn. 

4.-1. Nadat ZHEd. de Staatspresident of zijn vertegen
woordiger, over eenig punt of onderwerp het woord 
heeft gevoerd, mogen de beraadslagingen daarover niet 
gesloten worden, dan nadat elk lid eenmaal de gelegen
heid gehad heeft hem te beantwoorden. 

4.-2. Nadat de beraadslagingen over eenig punt of 
onderwerp gesloten zijn, mag daarover het woord niet 
meer gevoerd worden. 

43. Geen nwrstel, al vorens het door ecn lid onder
steund is, wordt in beraadslaging gebracht. De voor
steller en de secondant hebben het recht, bij het doen 
van eenig voorstel, het kortelijks toe te lichten. Op 
voorstellen, reeds onder discussie, kunnen arnendementen 
worden ingediend. 

Elk lid heeft het recht eenmaal het woord te voe
ren over ingediende voorstellen en amendementen. 

Door amendementen worden bedoeld. zelfstandige 
voorstellen, ten doel hebbende, aanvulling, wjjziging, 
verandering of verbetering van reeds ingediende voor
stellen. 

44. Elk lid voert staande het woord, hebbende het 
recht tweemaal over bet zelfde onderwerp of artikel 
aan de orde het woord te voeren ; om rnecrmalen te 
spreken wordt de toestemming van den Raad Yereischt. 

45. Wanneer twee of meer leden tegelijk bet woord 
willen voeren, beslist de Vom"Zitter wie het eerst zal 
mogen spreken. 

4.-5a. Wanneer een lid wenscht te spreken, zal hU 
den Voorzitter aanspreken, wanneer bij bet woord voert. 

16. leder lid beeft bet recbt te verzoeken, dat eenig 
punt door hem in 't midden gebracht, of eenige grond 
waarop ziju stem of weigering om te stemmen berust, 
in de notulen worde aangeteekend. 

47. leder lid heeft bet recht te vorderen, dat de 
stemming over eenig punt uitgesteld worde tot den 
volgenden dag ( uitgezonderd op den ]aatsten dag der 
zitting) rnits dat de rneerderheid van den Haad zulks 
toes.temt, in welk geval de beraadslagingen over zoo
danig punt den volgenden dag op nieuw begonnen wor
d~n, mogende die beraadslagingen of de stemming ecbter, 
n1et opnieuw op de vordering van betzelfde of eenig 
ander lid worden uitgesteld. 

48. Wanneer de Raad of eenige uit zijn midden 
benoemcle commissie bet noodig acht, een ambtenaar 

Beraadslagingen 
vrij. 
Sluiting der beraad
slagingen. 

Dito. 

Dito. 

Wijze van beraad
slaging over inge
komen voorstellen 
en amendementen. 

Een lid kan slechts 
tweemalen over een 
onderwerp het 
woord voeren. 

Voorzitter beslist 
wie 't eerst 't woord 
heeft. 

Spr. moet 't woord 
richten tot voorz. 

Opneming in de 
notulen der redenen 
voor een stein, enz. 
mogelijk. 

Uitstel v. stemming. 

Ambtenareh kun~ 
nen ontbode~ 
worde~. 
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of eenig privaat persoon over eenig punt te hooren, 
kunnen z~j hen daartoe voor ~ich ontbieden; ~ullende 
~nlke private personen, indien ~ij ~ulks verlangen, voor 
hunne reis- en verblijfkosten hetaaJd worden volgens 
het tarief, vastgesteld voor civiele arnbtenaren. 

lJOOFDSTUK Vll.-VA~ DE \VEUKZAAMHEDE~. 

Afdeeling I. Van £le orde. 

,JJ). De leden van den Haad zullen voor bet aan
vaarden hunner betrekking den eed aileggen in handen 
van den Voorzitter volgens art. 5, wet no. 4, 1890, in 
tegenwoordigheid van cle raadsleden, die op den dag der 
zitting present zijn, in overeenstemming met art. 24 
van dit Reglement van Orde. 

50. Als in den Raad ten eenigen tijd geen qnorum 
aanwezig is, ~al zijn Secretaris daarvan onrniddeUijk 
kennis geven aan den Voorzitter van denEersten Volks
raad, volgens art. 22 van wet no. 4·, 1890. 

G'_l. Vervolgens wot·den de werkzaamheden voortge
zet in de orde, waarin zij volgens het in artikel 21 
vermelde ordeboek voorkornen: 

a. -\Vanneer eenig lid van den Haad van de ordc 
wenscht aJ te wijken, zal hij dadelijk na de 
goedkeuring der notulen van den vorigen dag, 
daarvan schriftelij k kennis geven ter informatie 
van dPn Ha~~d, rneldende, dat hij op ~ekeren 
tijd, doch niet binnen de 48 uren, eene motie 
wenscht te maken om eenige zaak, hetzij tot 
bet vragen van inlichtingen of het overleggen 
van docLnnenten door de Regeering, aan de 
orde te brengen; zoodanige motie rnoet ge
secondeerd worden. 

b. Op dien, door het lid voor te stollen, dag zal 
hij zijn Inotie aan den llaad voorbrengen, bij 
niet voldoening waarvan zijn rnotie vervalt. 

c. 't Al dan niet aannernen del' 1notie zal daarop 
onder· discussie en in stemn1ing worden ge
bracht;. elk lid heeft het recht, bij deze ge
.legenheid eenmaal 't woord te voeren. 

d. Nadat de motie is aangenomen, bepaalt de 
Voorzitter den dag, \vaarop de motie zaJ worden 
behandeld, de intichtingen gegeven of de 
stnkken zullen worden ingediend. 

e. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid 
de motie overnemen. 
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f. De Secretaris van den Haad zal schriftelijk kennis 
geven aan den Staatssecretaris van de inlich
tingen of clocurnenten, die vereischt worden. 

y. Wanneer eenig lid in den loop cler zitting 
eene motie inclient, ten doel hebbende de 
verandering, wijziging, het afschaffen of tijde
lijlc buiten werking stellen van eenige wet of 
wetsartikel zal, nadat de motie is aangenomen 
en voordat er verder op wordt gehandeld, 
deze worden in handen gesteld van de Re
geering, ten einde daarop gedurende de zitting 
ten spoedigste te doen rapporteeren en indien 
claarna de Raad van oordeel is, dat er geene 
genoegzame en grondige redenen aanwezig 
zi.in, om zoodanige rnotie gedurende dezeH<le 
zitting te belmndelen, zal aan de Hegeering 
opgedragon worden, die in cle 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. 

52. Indien gedurende de zitting verschillende werk
zaamheden aan V olksraads-commissies worden opge
dragen, zullen zjj uit hun midden eenen voorzitter kiezen 
en aan elk zoodanige commissie zal een secretaris worden 
toegevoegd, die door zoodanige commissie zal worden 
gekozen. 

Commissie-rapporten van Volksraads-commissien 
zullen zooals zij in de volgorde zijn ingediend, behan
deld worden, nadat het onderwerp aan de orde zijnde, 
afgehandeld is, tenzij de Raad oordeele om de behande
ling uit te stellen. 

53. W anneer de H.aacl 't noodig acht van de orcle 
der werkzaamheden af te wjjken, heeft hij de macht 
daartoe te besluiten. 

54. \Vanneer bij de sluiting van eene zitting eenige 
;verkzaamheden onafgedaan zijn gebleven, worden die 
In de volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, 
met uitzondering van die werkzaarnheden, welke zijn 
opgedragen aan de cornrnissies, becloeld b\j art. 52 van 
het regl.ernent van orcle, welke tijdens de zitting waarin 
de commissie werd aangesteld, moeten behandeld worden. 

AjdeeUng II. Van ~vetsontwerpen. 

55 .. Geen wetsontwerp wordt door den Raad in 
overweg1ng genomen, tenzij hetzelve minstens clrie 
maan:len v{J<'>r den aanvang der zitting in de Staatscou
n~nl 1s openbaat· gernaakt, onflcrteckencl door hem door 
w1en het wurdt vastgr.steld, in verhand met art. 20, 
wet no. 4, ·18~30. 

20 

Aanvrage om d0cu
menten. 

Motie tot wijziging, 
enz., eener wet 
wordt v66r behan
deing in handen ge
stelcl cler Regeering 
voor rapport. 

Commissies nit den 
Raad. 

Hoe hare rapporten 
worden behandeld. 

Raad kan van de 
orde afwijken. 

Onafgedane onder· 
werpen komen 
volgende zitting llet 
eerst aan de orde., 

Geen wetsontwerp 
in behancleling ge
nomen, tenzij drie 
maanden van te 
voren gepubliceerd. 
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56. De Raad :heeft de macht om bij een besluit, 
waarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen, 
dat een wetsontwerp in overweging zal worden geno
men, al is hetzelve niet drie maanden te vor~n, of zelfs 
in het geheel niet, vooraf bekend gemaakt, In verband 
met art. 12 der Grondwet. 

57. Alle voorstellen van ·wetten, reglementen ofin
structies, of alle andere stukken, waaromtrent de Raad 
bij besluit verklaart, dat de behandeling er van door 
den Raad noodig is, zullen vooraf worden afgedrukt, 
en zal een exemplaar van zoodanige documenten een 
dag v66r de behandeling van het onderwerp voor ieder 
Raadslid worden ter tafel gelegd. 

Onder de uitdrukking c< behandeling )) door den 
Raad zal worden verstaan het feit, dat de Raad de 
zaak zelve in quaestie in eigen boezem in haar ger1eel 
ingaat en over de algemeene streklong er van beraad
slaagt, maar niet bet feit, dat de Raad over een onder
werp in discussie treedt, om hetzel ve, hetz~j naar eene 
commissie, hetzij naar den Uitvoerenden Raad of de 
Regeering te verwij zen. 

58. Geen wetsontwerp of eenig ander document 
wordt zonder voorafgaand verlof van den Raad ter 
tafel gebracht, uitgezonderd die door ZHEd. den Staats
president aangeboden zijn ; van iedere motie om 
verlof, om een wetsontwerp in den Raad te brengen, 
zal eerst de algemeene strekking worden medegedeeld; 
wanneer de Raad, na beraadslaging daarover, besluit 
zoodanig verlof te verleenen, zal het lid zoodanig wets
on twerp onmiddellijk b~i den Secretaris van den Raad 
indienen, die het dadelijk zal stellen in handen van de 
Regeering, om daarmede te handelen zooals vermeld in 
art. 51, letter g. 

59. W anneer de behandeling van eenig wetsont
werp aan de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel 
worden voorgelezen, en indien, met betrekking tot zoo
danig wetsontwerp, eenige memories in den Raad aan
wezig zijn, zullen die eerst worden voorgelezen, en indien 
daarna geene moties daarmede in verband aan de orde 
zijn gesteld, zal over de algemeene strekking allereerst 
beraadslaagd en gestemd worden ; wanneer die wordt 
afgekeurd, . wordt het on twerp beschouwd als te zijn 
vervallen. 

60. W anneer de algemeene strekking is goedgekeurd, 
worden achtereenvolgens de verschillende deelen van 
het onwerp een voor een in overweging genomen en 
over elk derzelve, na de sluiting der beraadslaging over 
hetzelve, afzonderl~jk gesternd, < 

Deze beraadslagingen kunnen in comite-generaal 
\Vorden gehouden. 
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61. Nadat de stemming over de afz:onderlijke deelen 
van het wetsontwerp is afgeloopen, zal het in zijn ge
heel weder worden voorgelezen en zal dan de dag be
paald worden, waarop het gewijzigde of niet gewijzigde 
wetsontwerp weder in zijn geheel zal worden behandeld. 

Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de daarop 
volgende van het geheele wetsontwerp, zullen minstens 
24 uren moeten voorbijgaan, tenzij dezel ve geen uitstel 
kan lijden. 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. 

lndien de Haad besluit 8enig wetsontwerp aan te 
nemen, zal gehandeld worden zooals bepaald in art. 28, 
wet no. 4, 1890. 

Ajdeeling III. Van memories. 

G2. De Haad neemt geene rnerrwries in behandeling, 
tenzij clezel ve door een lid of door den Staatssecretaris 
worden incrediend. 

63. Ie(?er lid is verplicht aan den Haad de memories 
in te dienen, die hern daartoo worden tor hand gesteld. 

64. leder lid is verplicht zich zooveel rnogelijk rnet 
den inhoud en de strekking der hern ter hand gestelde 
memories bekend te maken, ten eind~ dezelve, wanneer 
voreischt, te kunnen toelichten. 

65. Alle memories, aan den Haad ingezonden, zullen 
zonder verzuirr1 aan den Secretaris van den Tweed en V olks
raad worden overhandigd, die deze volgens den t\jd der 
ontvangst in bet ordeboek inschrijft, en geene memorie, 
later dan een dag na de opening der zitting ontvangen, 
zal worden aangenomen; ieder alzoo to laat ontvangen 
mcmorie zal door den Secretaris aan de memorialisten 
worden teruggezonden. Onder de uitdrukking <~to laat)) 
zaJ begrepen z\in de tijd, vervat binnen drie maanden 
na aJloop van elke gewone zitting. Geene memorie zal 
meer dan een pu~t bevatten, of over moor dan een 
onderwerp handelen, en iedere memorie zal zoo duidelijk 
mogehjk geschreven of gedrukt zijn, en verder den naam 
van het district waar de mernorialisten woonachtig zijn, 
den daturn en de naamteekeningen der rnernorialisten 
bevatten. Indien memories al deze laatstgemelde bij
zonderheden niet bevatten, dan zullen zij eveneens 
worden teruggezonden, hoewel binnen den bepaalden 
tijd ingediend. 

In buitengewone gevallen zal de Raad de macht 
J~~bben om bij een besluit, waarbij de redenen grondig 
Z~Jn OJ?gegeven, te bepalen, dat een later ingezonden 
rnemone zaJ aangenomen en in overweging genomen 
worden. 

Depaling van den 
dag v. derde lezing. 

Tusschen 2e en 3e 
lazing moeten min
stens 24 uren ver
loopen. 

Geen amendemen
ten bij derde lezing 
toegelaten. 

Door wie memories 
moeten worden in
gediend. 

Verp1ichting der 
leden daaromtrent. 

Dito. 

Plich ten van den 
secretaris ten op
zichte v. memories. 

Tijd van inzending 
van memories. 

Vorm der memories 
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HOOFDSTUK VIII. - VAN ZIJN IIOOG EDELE DEN 
STAATSPRESIDENT. 

staatspres. kan ver- 66. ZHEd. de Staatspresident woont de vergadering 
gadering bijwonen. bij wanneer hij zulks goedvinrit. 
Staatspres. en Ieden 67. ZHEd. de Staatspresident en de leden van den 
v.d. Uitv.Raad kun- Uitvoerenden Raad hebben het recht a~n de beraad-
nen aan beraadsla- 1 · d 1 1 b · · t 21 t A gingen deelnemen. s ag1ngen ee te nemen, zooa s IJ ar . . we no. ~, 

1890, bepaald ; terwijl op verzoek van ZHEd. den Staats
Inlichtingen door president ook de hoofden van departementen, waartoe 
Hoofden van Dep. het onderwerp in discussie behoort, door den Raad 

kunnen uitgenoodigd worden daaraan deel te nemen. 
Plaatsvervanger v. 68. Wanneer ZHEd. de Staatspresident de vergade
denStaatspresident. ringen niet bijwoont, heeft hij het recht den Staats

secretaris of een der leden van den Uitvoerenden Raad, 
als den vertegenwoordiger van het uitvoerend gezag, in 
zijn.e plaats, ter vergadering te doen verschijnen. 

Staatspresident kan 69. Wanneer ZHEd. de Staatspresident niet in de 
schriftelijk worden vergadering tegenwoordig is, en de Raad hem wenscht 
nitgenoodigd tegen- te hooren, doet dezel ve hem daartoe schrifteliJ'k uit
woordig te zijn. 

noodigen. 
Art. 70 is op verzoek van den Eersten Volksraad (zie 

art. 407 z~jner besluiten dd. 17 Juni 1891) door den 
Tweeden Volksraad bij art. 553 zijner notulen, dd. 22 
Juni 1891, geschrapt. 

Plaats van den 71. De plaats van ZHEd. den Staatspresident en de 
Staatspresident. leden van den Uitvoerenden Haad is ter rechterzijde 

van den Voorzitter. 

Zittingen in 't open
baar, tenzij Raad 
anders bepaalt. 

Plaats der toehoor
ders. 

Stilte door hen te 
bewaren. 

Plaats van ambte
naren. 

HOOFDSTUK IX. - VAN .DE TOEHOORDERS. 

72. De vergaderlngen hebben plaats in het openbaar, 
uitgezonderd \vanneer de Raad besluit eene vergadering 
met gesloten deuren te houden, in welk geval de toe
hoarders niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich 
onmiddellijk te verwijderen, in verband met art. 42 der 
Grondwet. 

73. De toehoorders 1nogen zich niet onder de leden 
van den Raad vermengen, noch. eenige andere, dan de 
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen. 

74. De toehoorders z~jn verplicht de meest mogelijlw 
stilte in acht te nemen, bij verzuim waarvan de Voor
zitter gehouden is, hen tot de orde te roepen of te doen 
verwijderen. 

75. Geen ambtenaar, dio daartoe niet volgens eenig 
wetsartikel gereehtigd is, wordt toegelaten in de voor 
den Raad bestemrie afdeeling rier raadszaal, tenzij, indien 
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daartoe gelegenheid is, de Voorzitter hem daartoe eene 
bepaalde plaats binnen die afdeeling vergunt, in welk 
geval het echter zoodanigen am btenaren verboden is in 
eenig gesprek met eenig lid te treden, bij overtreding 
waarvan de Voorzitter verplicht is hem onmiddeilijk de 
afdeeling te doen verlaten; de Voorzitter zal echter het 
recht hebben om een ieder toe te laten onder boven
genoemde bepalingen. 

76. De Voorzitter heeft het recht aan den bericht- Berichtgevers van 
gever van eenig dagblad, enz., tot b~jwoning der ver- dagbladen. 
gaderingen, eene geschikte plaats aan te wijzen. 

HOOFDSTUK X. - RAADSLEDEN ZULLEN BIJEEN
KOMSTEN HOUDEN. 

77. Ieder raadslid is verplicht om na de maand 
Februari van ieder jaar en v66r de gewo·ne jaarlijksche 
zitting van den Tweeden Volksraad, zooveel mogelijk 
bijeenkomsten te houden in zijn kiesafdeeling, ten einde 
het gevoelen, de wenschen en de belangen van het 
publiek te hooren. 

78. Ieder raadslid is verplicht om zoo spoedig mo
gelijk na afloop van iedere zitting en na publicatie der 
gepasseerde wetten en raadsbesluiten, bijeenkomsten te 
houden 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 ge
worden. 

79. Ieder veldkornet is verplicht om den raadsleden 
van zijn district in het houden hunner bijeenkomsten 
en het oproepen daarvan aile hulp en assistentie te 
verleenen en in persoon tegenwoordig te zijn. 

HOOFDSTUK XI. - SLOTBEPALINGEN. 

Bijeenkomsten met 
bet publiek door 
leden te houden 
v66r de zitting. 

Dito na de zitting. 

Veldcornet verleent 
assistentie. 

80. Van het oogenblik der inwerkingtreding van Herroepingsclau
dit reglement of van bijvoegingen of w~jzigingen, zijn sule. 
aile vroegere bepalingen, daarmede strij dig, afgeschaft. 

8'1. Dit reglement te worden gedrukt in boekvorm Afdrukken van re
met wet no. 4, 1890 ( op de twee -Volksraden ), en zal glement. 
aan ieder lid van den Haad een zoodanig boek worden 
uitgereikt. 

82. Dit reglement zal in werking treden dadelijk Iowerkingtreding. 
na publicatie in de Staatscourant. 1) 

• 
1

) Dit reglement van orde werd voor do eerste tnaal gepublioeerd 
m de Staatscoumnt van 1 J uli 1891. 
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 

DIE WEGENS HUNNE MINDERE BELANGRIJKHEID NIET IN 

EXTENSO ZIJN OPGENOMEN. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 4 Mei 1801, art. 6.
BetrefTende de inzwering van de nieuwe leden van den 
Edelachtb. Tweeden Volksraad, bij den aanvang van de 
eerste zitting van dat Jichaam, door den Voorzitter van 
den Ed.elachtb. Eersten Volksraad. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Mei 1891, art. 32.
Wijziging van art. B1, aL a der Concessic van de 
N. Z. A. Spoorwegmaatschappij, Letre11'ende ecn ver
hooging van den rentevoet van de o bligatien nog door 
die maatschappij uit te geven. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Mei 1891, art. 37.
Machtiging aan de Regeering nog meer aandeelen en 
obligaties van de N. Z. A. Spoorwegmaatschappij aan 
te koopen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.. 9 Mei 1891, art. 47.
De 13de Mei 1891 tot publieken vacantiedag verklaard 
ter gelegenheid van de overbrenging van het stoll'el~jk 
overschot van wijlen Generaal Pretorius. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.11 Mei 1.891, art. 48.
Machtiging aan de Regeering verleend den grond in 
het dorp Amersfoort aantekoopen. 

Eerste Volksraad.sbesluit, dd. 15 lVIei 1891, art. 61.
V erandering van art. 33, Reglement van Orde, in dier 
voege dat de zittingen van den Edelachtbaren Eersten 
Volksraad worden bepaald van 9 tot 12 en van 2 tot 
1· uren. · 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 23 Mei 1891, art.132.
Goed.keuring der lijsten van ambtcmaren, aangestelc~, 
geschorst of ontslagen tusschen 1 Mei 1890 en 30 Apnl 
1891 .. 

Eerste Volksraad.sbesluit, dd.. 251\iei 1891, art.138.
Goedkeuring der aanstelling van de Consuls in Frankrijk, 
Belgie en Nederland. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei '1891, art.172.
Be~uiging van deelneming in het over]ijden ~an Z. M. 
W1llem III, Koning der Nederlanden. 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Mei 1R91, art.179.
Besluit zich niet te vereenigen met art. 161, Tweede 
Volksraadsbesluit, dd. 21 Mei 1.891, tot oprichting van 
brievenbussen te Pretoria. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 291\!Iei 1891, art.181.
De Eerste Volksraad vcreenigt zich met Tweede Volks
raadsbesluit, art. 190, dd. 22 Mei 1891, zijnde goedkeu
ring van het verslag van den Postmeester-Generaal. 

Eerste Volksraadsbcsluit, dd. 3 Juni 1891, art. 246.
De Eerste Volksraad neemt voor kennisgeving aan 
Tweede Volksraadsbesluit, dd. 19 Mei 1891, art. 124·, 
de Hegeering verzoekende inlichtingen te verstrekken 
omtrent de hontbosschen en zoutpannen in de Zuid
Afrikaansche Hepubliek, doch kan zich niet vereenigen 
met de bepaling in genoemd Tweede Volksraadsbesluit, 
dat gezegd verslag zich zal uitstrekken over de laatsto 
vijf Jaren. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 3 J uni 1891, art. 247.
De Eerste Raad neemt voor kennisgeving aan Tweede 
Volksraadsbesluit dd. 12 Mei 1891, art. 121 en 133, het 
eerste behelzende dat de zittingsuren van den Tweeden 
Volksraad zullen zijn van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren; 
bet tweede bevattende een dankbetuiging aan bet Hoofd 
van Mijnwezen en bet besluit een commissie te kiezen 
tot berziening van de goudwet in overleg met de Regee
ring en bet Hoofd van Mijnwezen. 

Eerste Volkraadsbesluit, dd. 8 Juni 1891, art. 320 1).

W aarbij voor kennisgeving werd aangenomen een motie 
van den Tweeden Volksraad dd. 27 Mei 189·1, art. 225, 
waarin de Regeering wordt verzocbt inlichtingen te 
verstrekken omtrent bet maken en onderbouden van 
paden en bruggen in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 8 Juni 1891, art. 323.
Machtiging aan de Regeering verleend om op gedeelte 
der plaats Rietfontein, district Heidelberg, een dorp te 
proclameeren 2). 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 8 Juni 1891, art. 324.
De Raad neemt voor kennisgeving aan art. 10 van de 
aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, behelzende 
------~~·----------------·-----------

1
) Zie Eerste Volksraadsbcsluit dd. 9 Juni 1891, art. 342. 

2
) Zie in verband hiermede 't contract tusschen het Gouvernement 

der Zuid-Afrikaansche Repnblick en J. P. Meijer qq., gepubliceercl in 
de Staatscourant van 4 November 1891. Zie verder proclamatie cld. 
9 Augustus 1892. 
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mededeelingen omtrent zijne bijeenkomsten met de 
burgers. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Juni 1891, art. 325.
De Raad neemt voor kennisgeving aan art. 17 van de 
aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, behelzende 
mededeelingen omtrent de oprichting der Nationale Bank. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Juni 1891, art. 327-
De Raad spreekt de hoop u!t, dat de vriendschappelijke 
verhouding met het buitenland, vermeld in art. 3 van 
de aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, moge 
blijven bestaan. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Juni 1891, art. 329-
De Raad druid zijn genoegen uit over de hartelijke 
ontvangst van ZHEd. den Staatspresident in Natal, 
vermeld in art. 15 van ZHEd.'s aanspraak en hoopt 
dat vriendschappeljjke verhoudingen tusschen beide Jan
den mogen blijven bestaan. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 8 .Turri 1891 art. 334-
Naar aanleiding van memories uit Waterberg, klagendc 
over het feit, dat zekere circulaire onderteekend door 
C. J. Joubert en Ds. Goddefroy het publiek aanraadt 
alleen personen tot zekere kerkgenootschappen behoo
rende te kiezen als Y olksraadsleden, draagt de Eerste 
Raad de Regeering op zulke maatregelen te nemen als 
voor het vervolg dergelijke handelingen aan ambtenaren 
zullen beletten. 

Eerste Vol ksraadsbesluit, dd.12 J uni 1891, art. 381.
De Raad draagt, naar aanleiding van een 1nemorie uit 
Rustenburg, aan de Regeering op, indien 's lands finan
cien het toelaten, £150 subsidie te geven voor b.et pad 
loopende door Hekpoort naar Johannesburg. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 20 J uni 1891, art. 458.
Der Regeering wordt opgedragen den heer E. H. Mathews 
zoo mogelijk als wetsagent toetelaien, als zijnde vroeger 
als zoodanig werkzaarn geweest in het land Goosen. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 20 Juni 18~H, art. 50·1.-
Voor kennisgeving werd aangenomen rrweede Volks
raadsbesluit dd. 15 J uni 1891, art. 494, waarin naar 
a~tnleiding van een memorie nit Vrijheid aan de Regee
nng werd opgedragen zoovee1 mogelijk te voldoen aan 
het verlangen van memorialisten, dat het pad van 
Vrijheid naar de Jagersdrift worde hersteld en bruggen 
worden gelegd over de U m volo~i en Bloedri vieren. 
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Eerste Volksraadsbesluit dd. 24 J uni '1891, art. 508.
Het verslag van de Staatsdrukkerij voor kennisgeving 
aangenomen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 24, Juni 189/1, art. 
510. 1)-De Eerste Raad neemt voor kennisgeving aan, 
Tweede Volksraadsbesluit dd. 12 Juni 1891, art. 478, 
waarb\j naar aanleiding van memories uit Heidelberg, 
verzoekende tol te heffen op transportwagens, aan de 
Regeering wordt opgedragen in deze te handelen zooaJs 
haar in 's lands belang wenscheUjk zal voorkomen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 24 Juni 1891, art. 512. 2
) 

Voor kennisgeving wordt aangenomen een motie van 
den T\veeden Volksraad, dd. 19 J uni 1891, art. 535, de 
Iregeering verzoekende inlichtingen te geven omtrent 
het contract met A. Nellmapius over de Zoutpan, dis
trict Pretoria, en het ter goedkeuring aan den Tweeden 
Volksraad voor te leggen. 

Eerste Volksraadsbes'Iuit, dd. 24 Juni 1891, art. 514.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit, dd. 19 J uni 1891, art. 543, waarbij, naar 
aanleiding van memories uit de Kaapsche Goudvelden, 
verzoekende bruggen te leggen over de N. en Z. Kaap 
en Queensrivieren, aan de Regeering wordt opgedragen, 
indien 's lands flnantien het toelaten, zooveel mogeUjk 
aan dat verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26 Juni 1891, art. 549.
De Raad draagt de Regeering op zonder verzuim cle 
Mapochsgronden in kaart te doen brengen en aan de 
burgers de transporten uit te reiken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 27 Juni 1891, art. 586.-
0pdracht aan de Regeering zekeren G. Meijer, van 
Doornkop, Kon1atie, te com penseeren voor geleden 
schade, wanneer hij de noodige bewijzen overlegt. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 27 Juni 1891, art. 592. 3) 

Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
besluit, dd. 12 Juni 1891, art .. 473, waarbij aan het lid 
F. V! atkins verlof wordt verleend een concept-wet in 
te d1enen over het liquideeren van maatschappijen . 

. Eerste Volksraadsbesluit, dd. 2g Juni 1891, art. 597. 
- Voor kennisgeving aangenomen werd Tweede Volks-

1
) Zie Gouv. Kg. No. 378. R. 7202/91. 

2
) Zie E.V.R.B. dd. 14 Juli '91, art. 899. 

3
) Zie wet no. 8, 1891. 
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raadsbesluit~ dd. 15 Jnni 1891, art. 497, waarbij naar 
aanleiding van memories uit Erme,lo en Barberton~ ver
zoekende verbetering van de paden van die plaatsen 
naar Natal en Pretoria en het leggen van bruggen over 
de ri vieren, aan de Begeering wordt opgedragen zoo
vee! mogelijk aan dat verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesl'uit, dd. 29 Juni 1891, art. 601. 
-Opdracht aan de Regeering, naar aanleiding van 
memories uit districten Utrecht en Bloemhof, om zoo 
mogel~ik en indien noodig resident-vrederechters aan 
te stellen te Paul Pietersdorp en te Schweizer-Reneke. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. :10 Juni 1891., art. 632, 
-Opdracht aan de Regeering naar aanleiding van 
memories uit Standerton, Oin de veldcornetten te voor
zien van de noodige wetten en hun in het vervolg 
telken jare een exemplaar van de aangenomen wctten 
toe te zenden. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 1 Juli 1.891, art. 645. 
-Opdracht aan de Regeering, naar aanleiding van een 
memorie uit Lijdenburg, om den Superintendent van 
Naturellen te gelasten persoonl~ik onderzoek in te 
stellen naar de Kafierk westie in de verschillende dis
tricten, de plakkerswet toe te passen, waar de Hegee
ring zulks dienstig oordeelt en over dat alles verslag 
te doen in de eerstvolgende zitting. 

Eerste Volkraadsbesluit, dd. 3 Ju1i 1891, art. 707.
Het salaris van den Onder-Staatssecretaris bepaald op 
£1.000; en dankbetuiging aan den heer C. van Boeschoten 
voor de diensten door hem als secretaris van den Vollcs
raad bewezen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 3 Juli 1.89 l, art. 71.0.
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraadsbe
sluit, qd. 17 Juni 1891, art. 529, waarbij de Regeering, 
naar aanleiding van een memorie uit Vrijheid, ver
zoekende de wegen in dit district voor die naar hct 
Ngomo houtbosch in orde te brengen, opdraagt zooveel 
mogelijk aan dit verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 8 Juli 1891, art. 775.-
0pdracht aan de Regeering de Staatslitographie tc 
plaatsen onder den Landmeter-Generaal of den Directcur 
cler Staatsdrukkerij. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. U~ Juli 1891., art. 899.
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraadsbe-
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~luit, del. ·13 Juli 1891, art. 694-, waarb\j bet contract 1) 

tusschen de Hegeering en A. Nellmapius, betrell'ende 
de Zoutpan in het dis~rict Pretoria wordt goedgekeurd, 
mits daaraan een bepalmg wordt toegevoegd het publiek 
als tot dusverre toelatende zelf zout te rapen, en 
waarbij verder werd besloten aan de Regeering op te 
dragen te trachten met den pachter overeen te komen 
uit het contract te verw\jcleren de bepaling, clat de 
pachter de rechten zal hebben van den eigenaar eener 
leeningsplaa ts. 

Eerste Volksraadsbesluit dcl.14 Juli 1891, art. 901.
Voor kennisgeving werd aangenomen Twecde Volks
raadsbesluit, del. 2 Juli 1801, art. 623, waarbjj aan M. C. 
(lc Waal concessie 2

) wordt verleend voor de fahricagc 
van zeep in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek. 

Eerste Volksraadsbesluit, dcl.15 .J uli 1891, art. 9'1 9.
Goedkeuring der Selatie spoorwegconcessie 3

) en bepaling 
dat deze niet aan een rrmatschappij kan worden over
gedragen dan n1et toestemming der Hegeering. 

Eerste Volksraadsbesluit, cld.16 Juli 1891, art. 926.
Bcpaling clat Volksraadsbesluit, art. 109 van 1890 4

) 

aileen van tocpassing is op de hoofdbaljuws en de 
onclerbaljuws. 

Eerste Volksraadsbesluit del. 16 Juli '1891, art. 94B.-
Voor kennisgeving vverd aangenomen Tweede Volks
raaclsbesluit del. 4 .Juli 1891, art. 676, waarbij aan 1\'I. 
P. Taute en F. J. Mare van Lijdenburg, concessie 5

) 

wordt verleend voor het vervaardigen van touwvverk 
en lijnen in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Eerste Volksraadsbesluit del. 16 Juli 1891, art. 945.-
Voor kennisgeving werd aangenomen rrweede Volks
raadsbesluit dd. B Juli 1891, art. 054, waarbij aan W. 
vy. lVIare concessie 6

) wordt verleend voor het vervaar
digen van papier in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 18 Juli 1891., art. H72.-
Voor kennisgeving werd aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit del. 0 Juli 1891, art. 703, waarbij het ver-

1
) Gepubliceerd in de Staatscourant van 4 Mei 1892. 

~) Deze concessie is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 Au-
gustus 1891. 

3
) Deze concessie is gepubliceerd in de Staatscoumnt van 29 Juli 1891. 

4
) Zie bladz. 52 van dit wetb~ek. 

") Concessie gepubliceerd in de Staatscourant van 1 Juni 1892. 
0

) Ooncessie gepubliceerd in de Staatscou1·ant van 27 Januari 1892. 
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slag van het Hoofd der Telegraphie voor k~nnisgeving 
werd aangenomen en hem dank werd bettngd voor de 
verstrekte inlichtingen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 18 Juli 1891, art. 975.-
0pdracht aan de Regeering om met den heer Schuster, 

# eigenaar van een bierbrouwerij te Pretoria~ te onder
handelen en met consent van den Uitv. Raad op de 
meest voordeelige voorwaarden te bewerken, dat die 
brou werij buiten het dorp worde verplaatst. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 20 Ju1i 1891 1
), art. 993. 

Opdracht aan de Regeering, onderzoek in te stellen naar 
en nog deze zitting verslag uit te brengen over twaalf 
verschillende rechtszaken, behandeld ten kantore van 
den Staatsprocureur. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 22 Juli1891, art.1048.
Voor kennisgeving werd aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit, dd. 6 Juli 1891, art. 626, waarbij aan de 
telegraflsten in de Z. A. Republiek een halven vrijen 
dag wordt toegestaan. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 22 .Tuli 1891, art.1050.
V oor kennisgeving werd aangenomen Tweede V olksraads
besluit, dd. ·10 Juli 1891, art. 727, waarbij aan D. H. 
Schmiill concessie 2

) wordt verleend voor het vervaar
digen van vuurhoutjes in de Z. A. Republiek. 

Eerste Volksraadsbesluit. dd. 27 .Tuli 1891 art. 1135-
De Raad bepaalt zijn zittingen tijdens den duur dezer 
zitting te bepalen van 9-12 en van 2-5 uren. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Juli 1891, art.1166-
0pdracht aan de Regeering mn in overeenstemming n1et 
Volksraadsbesluit art. 615 dd. 2 Juli 18S5 een antwerp
wet op te trekken te publiceeren en gedurende devol
gende zittlng aan den Volksraad voor te leggen betref
fende het finantieel beheer van den Staat. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Juli 1891, art. 1171-
Besluit, dat alle verhoogingen, verlagingen en geschrapte 
posten op de pas aangenomen begrooting zullen ingaan 
op 1 September 189-l. 

Eerste Volk_sraadsbesluit, dd. 28 Juli 1891, art.1-180.-
0pdracht aan de Regeering naar aanleiding van memo-

1
) Deze concessie is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 J anuari 1892. 

~) Zie E.V.R.B. art. 1314, dd. 6 Augustus 1891, bladz. 317 van dit 
wetboek. 
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ries van de Witwatersrand goudvelden, verzoekende 
reductie van bet tarief en bewerkstelling van een ge
lijkmatig tarief voor het vervoer van steenkolen en de 
constructie van zijsporen, zooveel mogelijk aan dat 
verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 31 J uli 1891, 1
) art. 1204. 

Opdracht aan de Regeering naar aanleiding van een 
memorie uit Dullstroom, verzoekende die plek tot een 
dorp te verklaren, om indien noodig aan dit verzoek te 
voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 1 Augustus 1891, art. 
1224. - V oor kennisgeving word aangenomen Tweecle 
Volksraadsbesluit, del. 13 Juli '1891, art. 763, waarbij do 
Tweeclo Volksraad naar aanleiding van memories uit 
Zoutpansberg, betrekking hcbbende op het vcrleencn 
van concessies, tc kennen goeft zoo min rnogelijk con
cessies te zullen geven en alleen zoodanige te hebben 
toegestaan, die de industrie bevorderen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 3 Aug. 1891, art.1230.
Goedkeuring van het rapport der commissie tot regeling 
van het pensioenfonds en van de lijsten van toelagen 
aan gewonden, weduwen en weezen. 2

) 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 4 Aug.1891, art.1275.-
0pdra~ht aan de Regeering de spoorlijn Delagoabaai
Pretorm te doen loopen door Koedoespoort. 

Eerste Volksraadsbesluit del. 6 Augustus 1891, 
art. 1279. - De Raad neemt de rapporten 3

) van den 
Regeeringscommissaris en van de Regeeringscommissie 
over de spoorwegwerken voor kennisgeving aan en 
draagt verder aan de Regeering op zoo spoedig mogelijk 
de hJn naar Barberton aantebesteden en in exploitatie 
te brengen. 

Eerste Volksraadsbesluit del. 6 Augustus 1891, 4) 

art. 1B1.4. - Opdracht aan de Regeering in zake den 
Staatsprocureur te handelen naar bevind van zaken en 
daarover de volgende zitting te rapporteeren. 

1
) Zie naar aanleiding van dit besluit overeenkomst tusschen de 

Rc?eering en de maatschappij tot Exploitatie van vasto goederen in de 
Zurd-Afrikaansche Republiek, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 
Januari 1892. 

2
) Dit rapport en de vermelde lijsten zijn gepubliceerd in de Staats 

courant van 12 Angno.tus 1891. 
3

) Deze rapporten zijn gepuhlicoerd in de Staatscourant van 
!:6 Augustus 1891. " 

4
) Zie Eerste Volksraadsbef'luit d.d. 20 Jnli 1891, art. 993, blz. 3l.fl 

van d.it wetboek. 
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PROCLAMATIES 1

) 

VAN 

ZHEn. DEN STAATSPRESIDENT, 

g e d u rend e 1 S 91. 

N ADEl\IAAL 2) door art. 1'1 van wet no. 3, '1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresldent hij proela

rnatie zal wo:den bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopcn 
en nademaal b~j art. '12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is Yastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
rnct advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
zulke rnaatregelen te treiien, bepalingen te rnaken en 
regnlatien uit te vaardigen als (rnet botrekking tot 
kosten als anderszins) hern voor de uitvoering van doze 
vvet noodig of n uttig mogen voorkornen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHA NUS Jor-IAN~Es PA UL11S 
KRUGER, Staatspresident der Znid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent. van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 10 van de notnlen, del. 13 Januari 
-1891, proclameer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de Speciale Comrnissie aangesteld voor de 
districten M.iddelburg en Lijden burg, onder· voorzitter
schap van den beer J. N. BosnoFF, en later onder den 
heer F. R. JAXSE V"\N HENSBURG, rnet betrekking tot 
de plaatsen opgenoernd in de hieraangehechte ljjst ge
teekend door den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generalc planen 
liggen tor inzage ten kantore van den Landmeter-Ge
neraal. 

Allo protesten tegen de werkzaamheden der Com
n1issie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den LJit
voerc~nden Haad n10eten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
pr"oclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
rneer zal worden in aanmerking genomen. 

Na afloop van dAze drie maanden zullen van pla~t
sen, waartegen geen protest is ingekomen, inspectle
rapporten wprden uitgegeven. 

1
) Hierondcr zijn aileen opgenomen de proclamaties vaststellende 

de data der te houden Rondgaande Hoven. 
2

) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubliceerd 
in. de Staatscottrant van l:4 J annari 1891. 
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Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Geo·even onder mijne hand ten Gouvernements
kantorg te Pretoria, op heden den 13den dag van 
Januari 1801. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADE~IA~\L het aan de Hegeering der Zuid-Afrikaan
sche Jlepubliek, wenschelijk is gebleken, dat het 

pad van Krugersdorp tot op de plaats Jakhalsfontein, 
zal worden opengesteld voor het publiek verkeer: 

Zoo is bet. dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek~ bij doze proclameer en vaststel, dat het pad: 

Van Krugersdorp over het noordelijk gedeelte van 
Luipaardsvlei; van daar over de plaats Waterval, van 
de W eduvve J. du Toit, door de spruit ten zuiden van 
de oude woonstede ; van daar door de wagendrift van 
Rietspruit; verder over de plaatsen W ol velo·am, Sluis 
en Vlakpan, en van daar sluitend aan het onde pad te 
Jakhalsfontein, van af heden voo1· het publiek verkeer 
zal zijn opengesteld. • 

GOD BEilOEDE LAND EN VOLK. 

Gegevcn onder m\jne hand ten Gouvornement:,kan
tore te . Pretoria, op heden den 23sten dag van de 
maand Januari 1801. 

S. J. P. KRUGER, 
S taa tsp resiclen t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Het pad v. Krugers
dorp naar de plaats 
J akhalsfontein 
opengesteld voor 't 
publiek verkeer 

NADEMAAL 1
) bij Volksraadsbesluit art. 132, cld.17 Mei Inwerkingstelling 

1890 werd goedgekeurd en vastgesteld eene wet van wet no. 2, 1890, 
om personen in deze Republiek woonachtig te verplichten 

1
) Zie wet no. 2, 1890, bladz. 6 van dit wetboek. Zie voor 't t~def 

Gouvernementskennisgeving no. 49, 1891. 
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als getuigen te verschijnen in de gerechtshoven van 
den Oranje Vrijstaat, en 

Nadernaal bij art. 5 van die wet bepaald is, dat 
dezd ve in werking zal treden en kracht van -vvet zal 
hebben, zoodra de Staatspresident bij proclamatie in de 
Staatscourant zal verklaren en bekend stellen, dat de 
Oranje Vr\jstaat behoorlijk voorziening heeft gemaakt 
orn personen daarin woonachtig te verplichten als ge
tuigen te verschijnen in de Hoven dezer Hepnbliek, en 

- Nademaal zoodanige behoorl\jke voorziening in den 
Oranje Vrijstaat bij ordonnantie no. 8, van 1887 a1reeds 
is gemaakt geworden ; 

Zoo is bet, dat ik, STF:PIIANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresidcnt der Zuirl-Afrikaansche Re
publiek, l1ierbij proclamcer, hckend rnaak en verklam·, 
dat genuemde wet zooals hieronder gepnhlieecr<l, gonrl
gekcurd en vastgestelrl hij V o] ksraadshesluit art. 1:32, 
< ld. 17 Mei 1890, als wet no. 2, 18!10, in werking zal 
treden en van kracht zal zijn, dadelijk na de publicatie 
dezer proelamatie. 1

) 

Gegeven onder mijne hand op heden den 1-lden 
Februari, van het jaar onzes Heeren achttien honderd een 
en negentig, ten Gouvernernentskantore te Pretoria. 

S. J. P. KHUGER, 
Staat spresident. 

Dn. W. .T. LEYDS, 
S taa tssecreta ris. 

Wolmaransstad tot NADEMAAL de Hoogdelachtb. Volksraad in zijne zitting 
een dorp verklaard. van den 19den Augustus 1884, bij art. 185, V<H: 

de besluiten van dien datum zijne goedlceuring he~ft 
gehecht aan het stichten van een dorp, gelegen 111 
:Maquasi, district Potchefstroom. 

Zoo is bet, dat ik bjj dezo proclamecr en boken<l 
maak, dat, en wcl op eon gedeelte van de plaatsen 
Hooderand en Vlakfontein con dorp is en zal zijn onder 
den naam W olmaransstad, en rlat gemeld dorpsgrond
gebied, onderworpen zal zijn aan de administratie co~
trole en het bestuur van de Hegeering d~r Zuid-Afn
kaansche Republiek en de admlrristratie en het bestuur 
er van in hand0n zal gcsteld worden van zoodanige 
am htenaren als daartoe reeds aangcsteld zijn of llierna 

1
) Dez.e proclamatie werd voor de eerste maal gepubliceerd. in de 

S<aatscourant van 11 Februari 1891 1 
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door do Regeoring der Zuid-AJrikaansche Republiek 
zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~ine hand te Pretoria, dezen 16den 
dag der< maand Februari achttien honderd een en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. J. W. LEYDS. 
Staatssecretaris. 

NAllEMAA.L het aande Hegeering (lor Zuid-_Afl'ihaanschc 
..L Hepuhlick gehlekon is, dat hot wenschelijk is een 
godcclte der plaats Elandsfontein no. 1, 1

) district IIei
~lclherg, wijk Suikerbuschrand, groot 1433 morgen, 327 
vicrk. rocdcn, volgens kaart gcdateerd Mei 1890, van 
den lawlmeter 0. Mehliss en toebehoorende aan de 
Gehlenhuis Estate en Goudmijnmaatschapp\j Elandsfon
tein no. 1, Beperkt, en volgens bakens :woals aangewe
zen door den W eledelen heer A. Gropp, wclk gedeelte 
met ]Jet overige der plaats werd geproclameerd tot 
publieke delverij, blijkens proclamatie Staatscourant no. 
294, dd. 20 September 1886, te sluiten als publieke 
delverij, claar geen gegronde bezwaren hiertegen zijn 
ingekomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staats president der Zuid-Afrikaansche Republiek 
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens ~ut. 86 der notulen, gedateerd 17 Februari 1891, 
en in overeenstemming met art. 60 der gewijzigde wet 
no. 8, /1885, en met referte tot Gouvernementskennis
gcvin_g no. 347, dd. 25 September 1890: Staatscourant 
J10. ~>00. gcnoemd stuk grond van af Donderdag, 19 
Februari 1891, sluit als eene publieke delverij. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernernentskan
t~re te Pretoria, op heden den 16den dag van de maand 
1~ ebruari 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1
) Zie verder proclamatie dd. 15 September 1890, bladz. 348 van dit 

wetboek, 

21 

Sluiting van een ge
deelte der plaats 
Elandsfontein no. 1, 
dist. Heidelberg, als 
publieke delverij. 
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N
ADEMAAL hot wcnschelijk geblcken is en aangczien 

volgens artikel 2'1 der gewijzigde wet no. 8, 1885 
en conform volksraadsbesluit art.1233, dd. 10 J uli 1889, 1) 

door een voldoend aantal ingezetenen van het dorp 
Christiana, bij memorie, dd. 5 Augustus 1889, minute 
H. 8117 j89, aanzoek is gedaan om een deel der dorps
gronden van Christiana, gelegen in het district Bloernhof, 
wijk Onder Vaalrivier, voor zoekers, volgens de gewijzigde 
wet no. 8, 1885, beschikbaar te stellen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek rr1et ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad 
blijkens artikel 153 der notulen, dd. 13 Maart 1891, in 
terrnen van artikel 61 der wet op het delven van en 
handel drijven in edele metalen en edelgesteenten in de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, en conform Volksraads
besluit artikel 1233, dd. 30 J uli 1889, een deel der boven
genoernde dorpsgrondcn, zooals begrensd ten westen 
door do plaats Bloernheuvel, ten zuiden door de Vaal
rivier, ten oosten door de plaats Kromellcboog, on ten 
noorden door het groote pad van Ki1nberley naar Jo
hannesburg, volgens de kaart vervaardigd door den 
landmeter A. E. Wayland, del. Maart 1890, voor zoover 
de grond niet is bestemd voor occupatie en erven, of 
daarop geen verband, serv.itnut, last of bez\vaar, van 
welken aard ook, rust of daarover door de Regeering 
op andere wijze is beschikt, van af Maandag 23 Maart 
1891, voor zoekers beschikbaar stel. 

De uitgifte van licentien zal geschieden door den 
Landdrost van Christiana, op de wijze zooals bij de wet 
vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvcrnementskan
toro te Pretoria, op heden den 2:1sten dag van Maart 
1891. 

S . .T. P. KRUGER, 
Staatspresi(lont. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Cijferkuil, district NADEMAAL aan do Hegeering dor Zuid-Afrikaansche 
Zoutpansberg, tot . Repnbliek gebleken is, dat het wenschelij k is de 
~:~ij ~~~i:!:d. del- plaats Cijferkuil no. 342, gelegen in het district Zout-

1
) Zie proclamutie dd. 17 Juli 1891, R. 7260/91, bladz. 335 van dit 

wetboek. 
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panshel'g en to:~bohom·mulo aan Pictot· Daniel .Andries 
~alornan du Proez, te verklaron tot eon publiekc del
verij: 

·Zoo is het, dat ik, S'rEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRTJGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
llaad, blijkens art. 165 der notulen, dd. 20 Maart 189'1, 
in termon van art. 5 der gewijzigde wet No. 8, 1885, 
en met referte tot Gouvernernentskennisgeving no. 307, 
Staatscourant no. 502, dd. 25 Augustus 1890, genoernde 
plaats van af Woensdag, 1 April 1891, proclameer tot 
eene publieke delverij, voor zooverre daarop door 
eigenaars of huurders op dien datum geen mijnpacht
brieven z\jn uitgenomen of de grond volgens art. 20 
der gewijzigde wet no. 8, 1885, niet uitgehouden is 
vom· hebouwde plekken, tuinen, landerijen en water
leidingen en de nabijheid da.arvan, rnet diem verstande 
dat zij con doel zal Hitrnakon van de Srnitsdorp del
verijen en zal staan onder de .i urisclictie van den Mijn
eommissaris to Smitsdorp. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegoven onder mijne hand, ton Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 23sten dag der 
maand Maart 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

N-r ADEi\IAAL het ~tan de Hegee~·ing dor Zuid-:-Afrik~~m~-
1 selle Hepubltek gebleken 1s. dat het \Yenscheh.J k 1s 
om de plaats Koestel'f(mtein, no. 1·~B, district Hnstenlmro·, 
K n1gersdm·1> delYerijen, toebchoorrndo aan den heer Ft·a1fs 
.laenl111S Lalmseltagnc c.a., welke ]Jlaats wercl geproda
rneerd tot publieke delvedj, bl~jkens proelamatic Staals
courant no. 3(}2, dd. 16 Januari 1888, te sluiten als 
puhliekc dclvorij, daar neen aenronde 'bezwaren hier-
t . . . tJ b tJ 
egen Z1Jn mgekornen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KT.HJGEH, Staatspresident det Zuid-Afrikaansche Hepu
phek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 1()0, der notulen, gedateerd 24, Maart 
18H1, en in overeenstemming rnet art. 60 der gewijzigde 
wet no. 8, 1885, en met referte tot Gouvernernents-

Koesterfontei n, dist .. 
Rnstenburg, als pu
blieke delvenj ge
sloten. 
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kennisgeving, no. 35B, dd. 26 September 1800l Staats
courant no.- 500, genoernde plaa.ts van af Donderdag, 2 
April '189'1, sluit als een pnblieke delverij. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 31sten dag van 
Maart 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL het ter kennis van de Regeerihg der Zuid
Afrikaansche Republiek is gebraeht, dat sommige 

personen het plan hebben gevormd tot het in Zuid
Afrika organiseeren van een trek naar het Nom·den. 
met het doel om een onafhankelijke vestiging ofneder
zetting te bewerkstelligen binnen de grenzen van macht 
en gebied van de Britsch Zuid-Afrikaansche Com
pagnie ; 1

) en 
Nademaal het tevens ter kennisse van de Regeering 

is gekomen, dat sommige inwoners der Republiek het 
plan hebben opgevat zich daarbij te voegen; en 

Nademaal het organiseeren van zulk een trek met 
het bovengezegde doel, ten gevolge hebbende eene ves
tiging of nederzetting als bovengezegd, in strijd zou z\jn 
rnet de verplichtingen door de Regeering der Zuid
Afrikaansche Republiek op zich genomen in art. 10 
eener Conventie tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek 
en Hare Majesteit de Koningin van het Vereen:igd 
Koningrijk van Groot Brittanje en Terland, hetwelk luidt 
als volgt: 

"De Regeering van de Zuid-Afrikaansche Republ:iek 
trekt alle aanspraak terug om het gebied van de Repu
bliek uit te breiden, of om verdragen te sluiten met 
inboorlingen of met inboorlingenstammen ten Noorden 
of Noordwesten van de bestaande grensl\jn der Hepu
bliek, en neemt op zich de vestiging van ordc en Gou
vernement in die landen door de Britsch Zuid-Afri
ka.ansche Compagnie door haren begunstigenden invloed 
te helpen en te steunen, binnen de grenzen van rnae~t 
en gebied bepaald in de Charter floor Hare Majestert 
aan genoemde Com pagnio vorleend ", en 

1
) Zie Eerste Volksraadsbesluit dd. 20 Mei 18l.H, art. 71. 
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Nademaal de grenzen van macht en gebied, zooals 
in de Charter van de Britsch Zuid-Afrikaansche Corn
pagnie omschreven volgens art. 1 daarvan, zijn bepaald 
als volgt: 

De streek van Zuid-Afrika, liggende onmiddellijk 
ten noorden van Britsch Bechuanaland en ten noorden 
en westen van de Zuid-Afrikaansehe Republiek en ten 
westen van de Portugeesche bezittingen; en 

Nademaal het nemen van eenigerle! rr1aatregelen of 
stappen in strijd rrwt gezegde verplicrttingen, welke zich 
bepalen tot de streek bovenomschreven niet kan worden 
gedoogd; 
l Zoo is bet, dat ik. STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident d<J,r Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitv. Raad, hier
mede proelameer, beveel en bekend maak, dat lwt aan 
elk en een iegeUjk strengelijk verboden is op eenigerlei 
wijze, hetzij direct of indirect deel te nemen aan een 
trek als bovenomschreven met het gezegde doel en naar 
do omschreven landen, zullende elk en een iegelijk bij 
overtreding der ·proelamatie zulks op eigen risico en 
verantwoording doen en gestraft worden volgens wet; 
en ik beveel alle Commandanten, Veldcorneten en andere 
officieren en ambtenaren, stiptelijk toe te zien en te 
zorgen voor de behoorlijke handhaving dezer procla
matje en bij de geringste overtreding daarvan onmidde
lijk kennis te geven aan de Regeering der Zuid-Afri
kaansche Republiek, zullende zij anders gestraft worden 
met de uiterste gestrengheid der wet. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, op heden 
den 25sten dag van April 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecre taris. 

NADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
~ gesteld, dat door den Staatpresident b~j proclama
tie zal \Yorden bekend gemaakt, wanneer de werlc
zaamhcden der Speciale Commissie zullen zijn afgeloo
pen, en nademaal bij art. -12 van gemelde wet no. 3, 1ti87, 
1s vastg~steld, dat de Staatspresident gemachtigd wonlt, 
met adv1es en consent van den Uitvoerenden Raad, zulke 
rnaatregelen te treffen, bepalingen te maken en regula-

Betreffende de spec. 
commissie tot het 
in orde brengen van 
plaatsen in de wijk 
Houtboschberg dist. 
Zoutpansberg. 
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tien uit te Yaardigen, als met betrekking tot kosten als 
anderszins, hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, mot ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, proclameer en bekend maak, dat de werkzaamhe
den van de Speciale Commissie, wijk Houtboschberg, 
district Zoutpansberg, onder Voorzitterschap van den 
beer J. S. Hatting, met betrekking tot de plaatsen 
opgenoemd in de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend 
noch door den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nienwe inspectie- rapporten en generale plannen 
liggen ter inzage ten kantore van den Landmeter
Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der Commis
sie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uitvoe
ren<ten Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van pu blicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. Na afloop 
van deze drie maanden, zullen van plaatsen waartegen 
geen protest is ingekomen, de inspectie-rapporten wor
den uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kan~ore te Pretoria, op heden, den 27sten dag van 
Apnl 189/L 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

N ADEMAAL bij art. 13 van wet no. B, 1887; 2
) tot bet 

aanstellen eener speciale commissie voor het district 
Waterberg bepaald is, dat de wet van toepassing ge
maakt zal worden op zoodanige andere districten, waar 
het vereischt zal worden; 

En nademaal aan de Regeering de wenschelijkheid 
gebleken is, bedoelde wet no. 3, 1887, ook van toepassing 

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubli

ceerd in de Staatscourant van 29 April 1891. 
2

) Zie bladz. 98, L. W. 1886-1887. 
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te maken op een gedeelte van het district Lijdcnburg, 
gelegen tusschen de Olifantsrivier ten noorden, de 
grenslijn der Zuid-Afrikaansche Hepubliek ten oosten, 
de Sabierivier ten zuiden en de Drakensbergen ten westen; 

Zoo is her, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche 
Hepu bliek, mits deze procla~eer en bekend maak7• met 
advies en consent van den U1tvoerenden Haad, bhJkens 
art. 238 der notulen, dd. 28 April 1891, dat bedoelde 
wet no. 3, 1887, ook van toepassing is verklaard op 
bovenvermeld gedeelte van het district Lijdenburg, ge
inspecteerd in 1869 onder voorzitterschap van den heer 
P. D. de Villiers. 

GOD BEHOEnE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 30sten dag van 
April 18~H. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL er in het district Piet Hetief tot op datum 
dezer slechts een veldcornct heeft geageerd en er 

deswege nog geen verdeeling in wij ken van bet gezegde 
district heeft plaats gehad, en 

Nademaal het belang van burgers en ingezetenen 
thans medgbrengt, dat het gezegde district in twee wijken 
elk onder een veldcornet zal worden verdeeld, en 

Nademaal bij art. 140 van de Grondwet is bepaald, 
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van 
het bestuur aangehaald en omschreven in artt. 138 en 
139 van gemelde Grondwet der Zuid-Afrikaansche He
publiek, zal worden verdeeld, waartoe behooren afdee
lingen en steden en dorpen ; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, bij deze proclameer, verklaar en hekend maak, 
dat het gezegde district Piet Hetief zal verdeeld zijn in 
twee wijken, namelijk: 

Wijk no. 1 of bovenste wijk, gelegen benoorden de 
Assegaairivier, en wijk no. 2 of onderste wijk, gelep:en 
bezu.td.en ~e J\ssegaairivier, zoodat deze rivier de 
schmd1ngshJn u1tmaakt tusschen gezegde wijken, en 
vm:?-er dat het grondgebied onder den Paan van Klein 
VrtJstaat en hetwelk aan de Zuid-Afrikaansche Republiek 

Verdeeling van het 
dist. Piet-Retief in 
twee wijken. 
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is gehecht, een deel zal uitmaken van de gezegde wijk 
no. 1 of bovenste wijk, en 

Ten einde misverstand te vermijden met betrekl<ing 
tot de jurisdictie van de veldcornetten of van 1mlk een 
ambtenaar of ambtenaren als hierna aangesteld, gekozen 
of benoemd mogen worden voor de administrat~e van 
de gezegde wijken, proclameer ik en rnaak ik hiermede 
bekend, dat in ieder geval, waarin de grenslijn van 
genoernde wijken eene plaats of boerderij moge snijden, 
zulke plaats of boerderU zal verstaan worden in de wij k 
te behooren in welke de aanleg of woonstede van den 
eigenaar of occupant gelegen is, tenzij de l~jn een 
occupatie mocht snijden, in welk gevaL de eigenaar 
binnen een maand na datum van publicatie dezer 
proclamatie van zijne keuze, om onder de eene of andere 
wijk te behooren, schriftelUk kennis zal geven aan den 
veldcornet van de wijk, waaronder hij thans ressorteert, 
alles met dien verstande, dat er na het uitbrengen zijner 
keuze als boven vermeld, geene verandenng dam·in kan 
of zal worden gebracht. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 2den dag van 
Mei 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het aantal standplaat

sen te Kaapsche Hoop, zooals uitgelegd en in kaart 
gebracht door den Landrneter Jorissen en welke zijn 
gelegen in het district Lijden burg in de Kaap-Delve
r\jen, te uitgebreid is en dat slechts een klein gedeelte 
daarvan voor bewoning of andere doeleinden is opge
nomen en wordt gebruikt, zoodat het meerendeel dier 
stand plaatsen voor bewoning niet noodig is, en nade
maal het verder is gebleken naar aanleiding van des
betreffende aanzoeken van delvers. die aldaar alluviaal 
goud gevonden hebben, dat het wenschelijk zou zijn en 
in het belang der delverii, .de niet benoodigde standplaat
sen weder voor prospecteerders- en delversdoeleinden 
beschikbaar te stellen, 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
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Raad, blijkens art. 264 der notulen, dd. 12 Mei 1891, 
hierbij vaststel, proclameer en bekend maak, dat de 
overtollige standplaatsen rnet tussehenliggende straten 
en pleinen worden opgeheven en dat de bepaling van 
art. 21 der Wet no. 1, 18~30, niet meer op die gronden 
toepasselijk is en voor die gronden aldus ophoudt te 
bestaan, terwijl alleAn de standplaatsen Nos. 19 tot en 
met 60, Nos. 113 tot en met 184, Nos. 476 tot en met 
503, Nos. 584 tot en met 61'1, Nos. 671 tot en met 706, 
Nos. 646 tot en met 670, zooals genummerd en aange
geven op bovengenoemde lwart van den Landmeter 
.lorissen, met hunne verbindende straten, benevens voor 
publiek verkeer, de Krugerstraat en de Kantoorstraat, 
van af Commissarisplein tot Presidentsplein als zoodanig 
hlijven bestaan, terw\jl van af Maandag, 25 Mei 189L 
voor bovenbedoelde gronden de verlangde prospecteer
en <lelverslicenties zullen zijn te verkrijgen ten kantore 
van den Verantwoordelijken Klerk te Kaapsche Hoop. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernementskan
tore te Pretoria, op heden, den 12den dag van Mei 1801. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADE~L'\AL het aan de Hegeering der Zuid-Afrikaansche 
.... Ftepubliek gebleken is, dat hot wenschelijk is om 
aa~ een gedeelte der plaats Driefontein, No. 17G, district 
Herdelberg, Doksburg delverijen, toebehoorende aan den 
WelEd. Johan George Meijer, zooals aangetoond op de 
kaart, vervaardigd door den landmeter W. H. Walker, 
en gelegen ten zuiden van de mijnpacht, toegestaan 
t~an den eigenaar bij mijnpachtbrief No. 110, dd. 16 
September 1886, en welk gedeel te, te zamen met de 
ge.~1eele plaats werd geproclan1eerd tot publieke delverij, 
bhJkens proclamatie Staatscourant no. 294, gedateerd 
20 September 1886, te sluiten als publieke delverij, daar 
geen gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER,~taatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
met advws en consent van den Uitv. Haad, blijkens 
art. 2~5 der notulen, dd. 2:3 Mei 1891, en in overeen
stemmlng rnet art. 60 der gewijzigde wet no. 8, 1885, 
en met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 425, 
dd. t December 1800, Staatscourant no. 517, genoernd 

Ged. rlerplaats Drie
fontein, distr. Hei
delberg, als publ. 
delverij gesloten. 
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o·edeelte van af datum dezer, sluit als een publieke 
delverij. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 25sten dag van Mei '1890. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

rnatie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der Speciale Qommissie znllen zijn afge
loopen, en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 
1887, is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd 
wordt, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken 
en regulatien uit te vaardigen, als met betrekking tot 
kosten als anderszins, hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 282 van de notulen~ del. 28 Mei 1891, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Marabastad, district 
Zoutpansberg, onder voorzittcrschap van den hcer H. C. 
Janse van Hensburg, met betrekking tot de plaatsen 
opgenoemd in de hieraangehechte lijst, 1) geteekend 
door den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
liggen ter inzage ten kantore van den Landmcter
Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der com
rnissie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen b\i den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Na afloop van cleze drle maanden zullen van plaats~n, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectle
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
1

) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is gepubli· 
ceerd in de Staatscourant van 3 Juni 1891, 
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bet is gt~legd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan bet zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore· te Pretoria, up heden den 30sten dag van 
Mei 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADE~,rAAL het -vvenschelijk gebleken is, en aangezien 
I volgens art. 21 der gewijzigde wet no. 8, 1885, en 
conform Volksraadsbes1uit art. 1288. del. 30 .Tuli 1889, 
door een voldoend aantal ingezetenen van bet dorp 
Dloemhof, bij memorie drl. 26 Mei 1891, n1inute H. 5348/9'1, 
aanzoek is gedaan om de dorpsgronden van Bloemhof, 
alias Klipfontein no. 130, gelegen in bet district Bloem
hof, voor zoekers, volgens de gewijzigde wet no. 8, 1885,_ 
beschik baar te stellen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 209 der notulen, dd. 8 Juni 1891, 
in termen van art. 61 der wet op bet delven van en 
handel drijven in edele metalen en edelgesteenten in de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, en conform Volksraads
besluit art. 1.233, dd. 30 Juli 1889, de bovengenoemde 
dorpsgronden, zooals opgemeten en in kaart gebracht 
door den land meter J. Persson, dd. December 1877, voor 
zoover de grond niet is bestemd voor occupatie en erven, 
of daarop geen verband, servituut, last of bezwaar, van 
welken aard ook, rust, of daarover door de Hegeering 
op andere wijze is beschikt, van af Maandag 22 Juni 
1891 voor zoekers beschikbaar stel. 

pe uitgifte van licentien zal geschieden door den 
R.~sident-Vrederechter te Bloemhof, op de wijze zooals 
blJ de wet vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 8sten dag der maand 
Jnni 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Deel <ler dorpsgron
den van Bloemhof 
voor zoekers be
schikbaar gesteld. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Bepubliek gebleken is, dat het wenschelijk is om 

een gedeelte der plaats :Langlaagte, no. 258, district 
Heidelberg, Johannesburgsche delverijen, zooals aan
getoond op de kaart, vervaardigd door den landmeter 
Jas. Brooks, bij Ininute R. 978jU1, door de letters A, B 
C, D, E, F, G, H tot I en K, L, M, N, 0, P tot Q, zicl~ 
uitstrekkende van de noordel~jke grens der aldaar be
staande m~jnpachten tot aan de noordeljj ke grens der 
plaats, welke stukken gronds, te zamen met de geheele 
plaats, werden geproclarneerd tot pubLieke delver~j, 
bhjkens proclarnatje in Staatscourant no. 294·, dd. 
4 October 1886, te sluiten als publieke delverij, daar 
geen gegronde bezwaren daartegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
blijkens art. 300 der notulen, gedateerd 8 Juni 1891, 
en in overeenstemming met art. oO der gewijzigde wet 
no. 8, 1885, en met referte tot Gouvernementskennis
geving no. G4, dd.12 Februari 1891, Slaatscourant no. 528, 
genoemd gedeelte van af datum dezer proclamatie sluit 
als publieke delverij, met dien verstande, dat de zich 
op dat gedeelte bevindende speciaal geregistreerde claim 
van P. C. Duvenage, van deze sluiting is uitgezonderd, 
voor zoolang deze claim niet aan het Gouvernement 
der Zuid-Afrikaansche Republiek vervalt volgens wet; 
dat zonder toestemming der Regeering op dezen grond 
geen standplaatsen of erven zullen worden uitgegeven, 
alsmede dat geen omheining mag plaats vinden zonder 
toestemrning der Regeering. 

GOD BEllOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op heden, den 10den dag van 
Juni 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. W. J. LEYDS, 
S taa tssec re taris. 

Inwerkingstelling ~ :· ADEM.AAL bjj Volk. sraadsl.)e~luit art.128,·d. d. ·14 .October 
van wet no. 2, 1874. l_ ~ ·1874 1) wet no. 2, 1814 ter regehng van mate_n 

en gewichten in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek IS 
vastgesteld; en 

---------------
i) Zie bladz. 561, L. W. 1849 -1885. 
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N ademaal b~j art. 17 van genoemde wet is bepaald, 
dat zoodra de standaardmaten en gewichten, die vol
gens gezegde wet moeten ontboden worden, te Pretoria 
zullen zijn aangekomen, de Staatspresident hiervan, 
zoowel als van de verschillende beschr~jvingen derzelve 
zal kennis geven door eene proclamatie in de Staats
courant, en tevens den dag zal bepalen, wanneer deze 
wet in working zal treden ; en 

N ademaal de in gezegde wet vermelde standaard
maten en gewichten, zooals hieronder omschreven, nu 
aanwezig en tot gebruik gereed zijn; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
publiek, hiermede proclameer en bekend maak, dat wet 
no. 2, 1874 van kracht zal zijn en ·in working treden 
van af 18 Januari 1892. 

Gewichten: 56 pond, 28 pond, 14 pond, 7 pond, 
4 pond, 2 pond, 1 pond (avoir du pois), 8 ons, 4 ons, 
2 ons, 1 ons, 8 drams, 4 drams, 2 drams, 1 dram, 1

/ 2 

dram. 
Maten voor droge waren: 1 bushel, 1/ 2 bushel, 1 peck. 
Maten vom· natte \varen: 1 gallon, 1 halve gallon, 

1 kwart, 1 pint, 1 halve pint, 1 gill, 1 halve gill. 
Lengtemaat: '1 yard vcrdeeld in voeten, duimen, 

en in tiende, twaalfde, zestiende en honderdste deelen 
van een duim. 

GOD DEI-IOEDE LAND EN VOLK. 

Gegoven onder rnjjne hand te Pretoria, op hedon 
den 19uen Jag van de rnaand Juni 189'1. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staa tspresiden t. 

NADEMAAL ~tet aan de Regeering der Zuid-Afri_l~aa?-sche 
Hepubhek gebleken 1s, dat ltet \Nenscheb.Jk IS om 

ee~ godeelte der plaats Tnr1Tontein, no. 198, district 
ll01de~berg, Johannesburg delver~jen, groot 220 rnorgen 
130 VIerkante roeden, volgens kaart gedateerd Februari 
1890, van den landmeter Ewan Currey, goedgekeurd 
door den Landmeter-Generaal, dato 11 Juni 1890, en 
to.eb~hoorende aan de Hoo~jsens Land and Mining Co., 
Limited, welk gedeelte, to zamen met <le geheele plaats 
werd geproelameerd tot publioke delverij, blijkeus pro-

Slniting van een ge
deelte der plaats 
Tnrffontein, distr. 
Heidelberg. 
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clamatie in Staatscourctnt, no. 204, godateortl 27 Sep
tember 1886, te sluiten als publicke delverij, daar 
geen gegrondc bezwaren hiertegen zijn ingckornen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 320 der notulen, dd. 19 J uni 1891, 
en in overeenstemming met art. 60 der gewij zig de wet 
no. 8, 1885, en met referte tot Gonvernementskennis
gevincr, no. 308, dd. 25 Augustus 1890, Staatscourant 
no. 502, genoemd gedeelte van af den 25sten Juni 1891, 
sluit als een publiekc delverij, onder nadrnkkelijke 
voorwaarde, dat geen standplaatsen of erYen op dien 
grond zonder de toestemming der Regeering zullen 
worden uitgegeven en dat de growl niet zonder de 
toestonnning dcr Begecring zal ornheind wor(lcn. 

GOD BEHOEDE LAt"D EN VOLK. 

Gegeveu undet· mijr)e haud ten Gou vernmnents
kantore te Pretoria, up hoden den ':JO:ston Jag v~m .luni 
'180-1. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. VV. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

·NT ADEl\IAAL hot 3;au de Regoor~ng. der. Zuirl-Afrikaa_J_l-
sche Ropubhek geblekcn 1s, dat het. wonschelJJk 

js de plaats Vogelstruisfontein, No. 58, gelegen in hct 
di~trict Heidelberg, cigenaren Johannes Christoffel 
11roocll·ij k, Nif~olaa~ .Taeobus Ot·notld.i k, Cltristiaan r lcm
dl'ik Pauley c•n Gideon PPtl'tiS Viljoen, te n~l'klaron tot 
oen publi1\kc~ dc•lrt'ri.i; 

Zoo is ltetl dat ik, STEPIIANrs JoHANNES PAl1TXS 
1\nuGEHl ~iaatspresjd<.mt dc~r Z11id-A l'rikaamwlto llr.pn
hlick, met advies en eonsent van dm1 lJitvuercnden 
Haad, blijkens art. 32J der notulen, deL 8 .l uli 18~H, in 
termen van art. 5 der gew~jzigde wet no. 8, '1885, 
~n met refert;~ tot Gouvernementskcnnisgcving, No. 129, 
Staatscouran l No. 530, dd. -14 April 1891, gonocmclc 
plaats van af daturn dezer prochtinatie proclameer tot 
eene publioke delverij, vom· zoovcrre de gronrl volgens 
cl~ ar~ikelon /18 ~n 20 der _gevvijzigdo wet no. 8, 1RR5, 
n1et tutgehourlcn 1s voor nn.Jnpaehten, bebouwde plek
ken, tuinen, landerijen en \Vaterlnidingen in de nabij
heid daarvan, met dien verstande, dat de plaats een 
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rleel zal nitmaken van de Doornkop-del verijen onder bet 
Mijncomrnissariskantoor van Krugersdorp, en zal staan 
onder de jurisdictie van de bevoegde am btenaren van 
de Doornkop-delverjjen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 10den dag van Juli 189L 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatsseeretaris. 

l\ T ADEJ\L\"\L het wenscheli.ik .. g~~blekcn is, en aan~~zien 
l_ ~ volgens art. 2l der gew~JZigde \vet no. 8, -188o~ en 
conform Volksraadsbesluit art. 1233, dd. BO Juli 1889, 1) 

door een voldoend aantal inaezetenen van rtet dorp 
Christiana, bij rnemorie dd. 4 Juni 1891, minute R. 
7260/91, aanzoek is gedaan om een verder deel der 
dorpsgronden van Christiana, gelegen in het district 
Bloemhof~ wijk Onder-Vaalrivier, voor zoekers, volgens 
de gewijzigde wet no. 8, 1885, beschikbaar te stellen: 

Zoo is het, dat ik, SrrEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenrlen 
Raad, blijkens art. 33-1 der notulen, dato 15 Juni 18tH, 
in termen van art. 61. der wet op bet delven van en 
handel ddjven in edele metalen en edelgesteenten in 
de Z11i<l-Af1·ikaanseltn Hepuhliek, <>n conforrn Volks
r~uulsbeslnit al't. 12:t1, dd. ~lO Juli 1RRD. Pn met l'Pft>l'te 
naar 1n·oclarnatiP, dd. 2~1 Maaet -1R~l1, in Staafscountnf 
no. 5BG, waarhij een deel van bovengenoernde dor·ps
gronden vom· z<wkcl's wn1·d beseltikhaal' gesteld, het 
overige deul diet· dorpsgrouden, ZU( 1 ~tls aangetooud op 
de lcaart, vervaardi~d door den lanclmeter A. E. Wayland, 
zooals goedgekeurd dd. Januari '1891 1 ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, voor zoover de grond niet is !->e
sten~d voor oecupatie en er'ven, or daai·op geen verband 
serv1tuut, last of bez\.,vaar, van welken aard ook, rust, 
of daarover door de Regeering op andere wijze is 
beschikt, van af datum dezer proclamatie, voor zoekers 
beschikbaar stel. 

1
) Zie proclamatie dd. 23 1\f aart 1891, R. 8117/89, bladz. 322 va:Q 

dit wetboek. 

Verder deel der 
dorpsgronden van 
Chdstiana voor zoe
kers beschikbaar 
gesteld. 
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De uitgifte van licentien zal geschieden door den 
Landdrost van Christiana, op de wijze zooals bij de 
wet vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 17den dag van 
Juli 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NAnE~IAAL door artikel 11 van \vet nc). ~~' '1H87, is 
.1 vastgesteld, dat door den Staatspresident bij procla
matie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der special~ commissie zullen zUn afgeloopen, 
en nademaal bij artikel 12 van gernelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
nwt ad vies en consent Yan den Uitvoerenden Raad, zulke 
maatregelen te treffen, bepalingen te maken en regulatWn 
uit te vaardigen. als rnet betrekking tot kosten als 
anderszins, hem voor de uitvoering van deze \vet noodig 
of nuttig mogen voor komen ; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
blijkens artikel 339 van de notulen, dd. 18 Juli 189'1, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden van 
de speciale commissie, no, 1, w\jk Zwagershoek, district 
\Vaterberg, onder voorzitterschap van den beer Carel 
S. van Heerden, met betrekking tot de plaatsen opge
noemd in de hieraangehechte 1\jst, 1

) geteekend door den 
Landmeter-Generaal zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
liggen ter inzage ten kantore van 'den Landmeter
Genernal. 

A lie protesten tegen de -vverkzaam hedcn van de cor.n
missie, ten npzichte dezer plaatsen. znllen bjj den lht
voerenden Haad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na ~erloop van. \Yelken tijd geen protest 
meer zal worden 1n aanmerk1ng genomen. 

~--~ --------------
1

) De in tlc~:e proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is te vinden 
in de St(tctlsconrant van 22 Juli 1881. Zie R. 11684/Hl. 
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Na ailoop van deze df'ie maanden zullen van plaatsen, 
walirtegen geen protest is ingekomen, de inspectierap
porten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie rnaanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschou wd worden vervallen te zijn. 

GOD DEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore to Pretoria, op heden den 20sten dag van Juli 
1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADKMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaanscho 
Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk is eeno 

conventio aan te gaan vom· het uitreiken en betalen 
van postwissels tusschen dezen Staat en de Kolonie 
Natal, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als 
hieronder nader worden uiteengezet; 

Zoo is het. dat ik, S'l'EPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staats'president der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, ingevolge de machtiging, mjj verleend bij artt. 78 
en 79 van wet no. 1, 188o, hiermede proclameer, ver
ldaar on bekend rnaak dat de onderstaande conventie, 
voorloopig in werking gesteld op den 1sten Januari 1891, 
van kracht is en als zoodanig moet worden aangemerkt 
van af den voormelden eersten dag van Jan uari 1891. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder rn\ine hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 25sten dag der maand 
Juli 1.891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

CONVENTIE. 1
) 

De Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek 
en de Gouverneur der Kolonie Natal, begeerig zjjnde 
een systeem daar te stellen van uitwisseling van post-

i) Zie E.V.R.D. dd. 12 Mei 1892, art. 124. 

22 

Postwissel- Conven
tie tusschen Natal 
en de Z. A. R. 
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wissels tusschcn de twee 1anden, zijn ten behoove hunner 
respectieve Gouvernernenton, overeengeLmnen omtrent 
de volgende artikelcn: 

AnTIKEL t. Er zal eene geregelde uitwisseling van 
postwissels zijn tusschen de twee .landen. 

Het hoogste bedrag waarvoor een post wissel in 
Natal kan worden getrokken op do Zuid-Afl'ikaanscho 
Republiek, en het hoogste bodrag waarvoor een post
wissel kan worden getrokken in de Znid-Afrikaansche 
Republiek op Natal zal zijn tien pond sterling. 

Geen postwissel zal eon gehroken gedoclte van een 
penny omvatten. 

2. Het Gouvernement van Natal zal de macht 
l1ebben om het tarief vast te steUen dcr comrnissie
gelden op alle postwissels. in Natal nitgegevon, en het 
Gouvernement van de Zuid-Afrikaanschc Hopnbliek zal 
dezelfde macht hebben wat aangaat alle postwissels in 
de Znid-Afrikaansche Republiek uitgegeven. 

Elke adrninistratie der poster1jon zal aan de andere 
mededeelen zijn tarief van betaling of comrnissiegelden 
dat zal worden vastgesteld onder deze conventie, en 
doze gelden zullen in alle gevallen vooruit betaalbaar 
zijn door de afzenders, en nict kunnen worden terug-
betaald. · 

3. Elke administratie dor posterijen zal de comlnissie
gelden behouden op alle postwissels uitgegevcn binnen 
hare j urisdictie. 

4. Post\vissels en kennisgevingen nit Natal on be
taalbaar in de Zuid-Afrikaansche Republiek, znllen 
\vorden getrokken op vormen gelijk aan die, aangewezen 
op de schedule gemerkt ((A)), hieraangehecht; die, in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek uitgereikt en betaalb:1ar 
in Natal, op vormen gelijk aan die, aangewezen op de 
schedule gemerkt ((B)), en die in de Znid-Afrikaanschc 
Hepubliek en betaalbaar in het Vcreenigd Koninkrijk 
en vreemde landen op vormen gelijk aan die, aangewezen 
op schedule gemerkt ((C)), hieraangehecht. 

5. Geen postwissel zal worden uitgereikt, tenzij de 
applicant ten vollc zal opgeven den naam en ten minste 
de eerste letter van een der voornarnen, zoo\vel van 
den afzender als van den ontvanger, te zai:nen rnct bet 
adres van den afzender, opdat laatstgenoemde kan 
worden opgespoord in geval van onderzoek. Het zal 
echter voldoende :djn, in geval van een handelshuis, om 
de omschrijving van zijn handel te bezigen, en in geval 
van een corporatie of andere inrichting om den naarn 
van den bestuurder of den geautoriseerden agent daar
van te bezigen. Indien de afzender of ontvanger een 
Pair of een Bisschop is, zal diens gewonc titel vol
doende zijn. 
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G. Rehalve in gcvallen van postwissels getrokken 
op zekere vreemde landen gespeciflceerd op de schedule 
«N )), hieraangehecht, znllen alle postwissels slechts wor
den getrokken op geautoriseerde postwisselkantoren van 
bet land van betaling, en clke administratie der poste
rijen zal aan de andere verschaifen eene lijst van zoo
danige kantoren, en zal van tijd tot tijd eenige toe
voeglngen of veranderingen in zoodanige lijst bekend 
maken. 

7. Allc postwissels, uitgezonderd die, getrokken op 
land en gespecificeerd in de schedule. gernerkt c<N )), hiel~
aangehecht, zullen -vvorden afgeleverd aan de afzenders 
daarvan, ten cinde door hen verzonden te worden op 
hunne eigene kosten, aan de ontvangers daarvan. 

8. In het geval van postwissels, getrokken op de 
vreernde lanclen, gespecificeerd in de schedule gemerkt 
«N)) hieraangehecht, maarmede Natal geen directe 
uitwisseling van postwissels heeft, zal de afzender b~j 
het doen van aanzoek om een postwissel op een vorm 
gelijk aan dien in de schedule gemerkt 'D' hieraange
hecht, den vollen naam en het adres van den ontvanger 
schrijven, tezamen met zoodanige andere bijzonderheden 
als vereischt mogen worden. 

0. Wanneer een postwissel getrokken is op een 
vreemd land, gespecificeerd in de schedule gemerkt 
((N)) hieraangehecht, zal die aan den afzender worden 
afgeleverd, ten einde te worden teruggehouden door 
hem als een quitantie van het bedrag inbetaald; eene 
nieuwe postwissel, na aftrek van de uitwisselingskosten, 
wordt dan direct gezonden aan den ontvanger door het 
kantoor voor uitwisseling van het la~d van betaling. 

10. De kennisgevingen van alle postwissels getrok
ken op het Vereenigd Koninkrijk of vreemde landen, 
znllen clircet worden gezonden aan het generale kantoor 
van uitwisseling te Pietermaritzburg, in een speciaal 
couvert voor dat doel verschaft, geadresseerd aan het 
centrale kantoor van uitwisse1ing, departement van 
postwissels, Generaal Postkantoor, Pietermaritzburg. 

11. Voordat de origineele postwissel, zoo er post
wissels \Yorden getrokken, zooals gespecificeerd in de 
hieraangehechte schedule gemerkt c<N)), in de Zuid
Afrikaansche Repuhliek wordt uitgereikt op vreemde 
landen, waarmede Natal geen direct postwisselverkeer 
heeft, zal er, voordat de postmeester ze aan den af
zender overhandigt, aangel1echt worden het bovenste 
gedeelte van de etiquette vervat in schedule gemerkt 
«E)) hieraangehecht, en zal die postwissel van geene 
waarde zijn dan alleen als een quitantie voor het in
betaalde geld. De postmeester, die uitreikt, zal terzelf
der tijd het onderste gedeelte van de aangehaalde 
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etiquette aan den ael-1terkant van de daarhij behoorende 
kennisgevlng heehten, die dan in het speeiaal daartoe 
bestaand couvert zal verzonden worden naar het cen
traal wissel:\:antoor te Pietermarltzburg. 

12. De kennisgevingen van aile. postwissels nitge
reikt in de Zuid-Afrikaansche Hepnbliek op postwissel
kantoren in Natal. zullen direct worden verzonden naal' 
het kantoor van betaling. en op gelijke wijze zullen de 
kennisgev1ngen van alle postwissels, uitgereikt in Natal 
op postwisselkantoren in de Zuid-Afrikaansche Hepn
bliek direct naar zoodanige kantoren worden gezonden. 

Eenmaal in de week rnoet or opgetrokken worden 
b~j ieder postwisselkantoor in Natal en bij ieder post
wisselkantoor in de Zuid-Afrikaansehe Hepubliek, eene 
lijst der kennisgevingen van postwissels, insluitende 
eenige telcgrafisehe kennisgevingen ontvangen o p zoo
danig kantoor, gedurende de voorafgaande zeven dagen 
van postwisselkanwren in een ander land, 

Postwissels, uitgereikt in bet V ereenigd Koninkr~jk 
en vreemde Ianden, en uitbetaalbaar in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, behoeven niet te worden ingesloten 
in de lijsten opgetrokken op kantoren in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, maar eene afzonderlijke lijst, aan
wijzende postwissels, uitgereikt aan kantoren in de Zuid
Afrikaansche Republiek op kantoren in het Vereenigd 
Koninkrijk en vreemde landen, zal opgetrokken worden 
in het kantoor van uitwisseling in Pietermaritzburg. 
De lijsten moeten opgetrokken worden op vormen, ge
lijk aan die, aangewezen in de seltedulen gemerkt ceO)), 
hieraangehecltt, en zij rnoeten zonder verznirn verzon
den worden door de kantoren welke ze opgetrokken 
hebben, die, in Natal opgetroklwn, aan den Postmeester
Generaal te Pretoria, en die, in de Zuid-Afrikaanscho 
Hepubliek opgetrokken, aan den Postmeester-Generaal 
te Pietermaritzbnrg direct. Wanneer geene kennisge
vingen ontvangen zijn, moet eene lijst gemerld c<nil» ver
zonden worden. 

13. Bet postwisselkantoor van betaling in elk land 
zal geen postwissel uitbetalen zonder dat de betrekke
lijke kennisgevingen vooraf zijn ontvangen, en tenzij 
zoowel postwissel als kennisgeving den datum-stempel 
dragen van het kantoor van uitgiite, 

14. Voordat betaling wordt gedaan van eenigen 
postwissel onder deze conventie uitgereikt, zal de hand
teekening van den ontvanger worden gehecht aan. de 
order op de plaats voor dat doel daargesteld. Indw~ 
de ontvanger niet in staat is om te schrijven, zal hlJ 
de quitantie teekenen door zijn merkteeken te zetten 
in tegenwoordigheid van een getuige, die niet, zoo 
nwgelijk, een persoon zal zijn met het postkantoor be-
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trokkcn, en zoodanigc gctuige zal z\jn naam tcekenen 
als getuigenis van zoodai_tig merkteeken en zoodanige 
beta hng. In andere opziChten zullen de postwissels 
doo 1.' ieder land op het andere getrokken, onderworpen 
zijn, wat uitbetaling betreft, aan de regulatien, die de 
betating regelen van binnenlandsche postwissels in bet 
land waarop zij getrokken zijn. 

15. Aile betalingen voor postwissels, hetzij gedaan 
door het publiek aan lwt postkantoor, of door het post
kantoor aan bet publiuk, zullen in sterling geld worden 
gedaan. 

10. Indien de ontvanger van een postwissel betaling 
verJangt aan een postkantoor in hetland, waarop de wissel 
was uitgegeven, zijnde een ander- dan dat waarop de 
postwissel oorspronkel\jk was getrokken, zal de over
drac:ht worden geautoriseenl en in orde gemaakt door 
de administratie der posterijen in bet land van beta
ling. 

17. Vergissingen in den naam van den afzende1· of 
van den ontvanger of in het bedrag van een postwissel 
rnogen hersteld worden door de postadrninistratie van 
het land, waar de postwissel was uitgegeven. 

18. ne betaalde postwissels zullen in het bezit 
blijven van de administratie der posterijen van hetland 
van betaling, maar elk der twee administratien der 
posterijen verbindt zich om tijdelijk ter beschikking 
van den ander te stellen alle betaalde fhJstwissels, wier 
terugzending mocht worden vereischt ten einde daar
naar te refereeren. 

19. Betaling van een postwissel rnoet verkregen 
worden v66r het einde van twaalf kalenderrnaanden 
na die. waarin dezel ve getrokken werd ; bij voorbeeld 
indien getrokken in .Tanuari en niet betaald v66r het 
einde van den volgenden .Tanuari, zal alle recht op den 
wissel vervaUen zijn, tenzij in bijzondere omstandigheden 
de Postmeester-Generaal van hetland, waar de postwisseJ 
\Vas ~1itgereikt, goed. zal. vinden, zijne vernieuwing te 
autonseeren. 

20. Nadat ern postwissel, door wien ook aangeboden, 
eens betaald is, zal de administratie der posterijen van 
het land van betaling voor geen verdere aanspraken 
verantw~ordelijk zijn. 

21. Postwissels, die vedoren zijn geraakt of ver
nietigd z~jn, kunnen \vorden vervangen door duplicaten, 
te worden uitgereikt door de administratie der posterijen 
van l1et land van betaling, en in overeenstemming met 
de regulatien i11 dat land reeds vastgesteld of nog vast 
te stellen. · 

. 22. Te_rugbetaling van post wissels aan afzenders zal 
n1et geseh1eden, totdat autnris'atie voor zoodanige terug-
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betaling eerst zal zijn verkregen door de administratie 
der posterijen van het land van uitreiking, van hetland 
van betaling, en het bedrag der terugbetaalde wissels 
zal behoorlijk aan eerstgenoemd land in de rekeningen 
worden gecrediteerd. 

Iedere administratie der posterijen heeft de bevoegd
heid de wijze te omschrijven waarop tErugbetaling aan 
afzenders zal geschieden. 

23. Zoodra mogelijk na het einde van iedere maand 
zal door den Postmeester-Generaal van de Zuid-Afri
kaansche Hepubliek eene rekening worden opgemaakt 
van alle postwissels door postwisselkantoren in de Zuid
.Afrikaansche Hepubliek getrokken op postwisselkan
toren in Natal, en eene rekening van alle postwissels 
in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek getrokken, op post
wisselkantoren in het Vereenigd Koninkrijk en vreemde 
landen, gedurende de maand en zoodanige rekeningen 
zullen worden opgemaakt in den vorm gelijk &an dien 
aangewezen in de schedule gemerkt «F>) hieraange
hecht, en zullen worden verzonden aan den Postmeester
Generaal, Generaal Postkantoor, Pietermaritzburg, met 
de eerste post na voltooiing daarvan. Onmiddellijk na 
ontvangst van zoodanige rekening zal door den Post
meester-Generaal van Natal, eene rekening worden op
gemaakt in den vorm gelijk aan dien, aangewezen in de 
schedule gemerkt aG>) hieraangehecht, omstandig aan
toonencle de bijzonclerheclen van alle postwissels uitge
reikt in kantoren in Natal, het Vereenigd Koninkrijk 
en vreemde landen en getrokken op kantoren in de 
Zuid·-Afrikaanscne Hepubliek geclurende de maand, en 
het totaal van zoodanige rekening, zoowel als hot totaal 
cler daarmede overeenstemrnende rekeningen, opgemaald 
door den Postmeester-Generaal van de Zuid-Atrikaan
sche Hepubliek, zal worden overgebracht naar een ba
lanstaat, op te maken in een vm·n1 gelijk aan dien, aan
gewezen in de schedule gemerkt c<l:IJ) hieraangehecht. 
lndien de balans verkregen in zoodanigen balansstaat 
ten faveure van de Znid-Afrikaansche Hepnbliek is, zal 
een remise voor het bed rag aan den Postrneester
Generaal van die Republiek worden gezonden, maar in
dien de balan::; ten faveure zoude z~in van Natal, zal 
de Postmeester-Generaal van de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek bij ontvangst van de rekening zonder ver
zuim het bedrag der balans aan den Postnl8ester
Generaal van Natal zenden. 

Indien bij het einde van eenige week de balans, 
verschuldigd door bet eene land aan hot andere, een 
honclerd pond (£100) zal te hoven gaan, zal het aan 
den Postrneestor-Genoraal. van hot htnrl, aan wion het 
bedrag versehuldigd moge zjjn, vrijstaan orn tc trekken 

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



34d [1891 

door den plaatseHiken Thesaurier, of cone plaatselijke 
bank, zooals gerieflij k mocht wezen, op den Postmeester
Genemal van bet land, die zoodanig eene som niet 
hooger dan die schnldig, verschuldigd is, als h\i nood
zakelijk moge achten~ en de wissels niet ten behoor
lijken ~ijde betaald 'Yord\n .door den ambtenaar .. op 
\vien die getrokken Is. Eenig bedrag op deze W~Jze 
o·etrokken, < zal behoorljjk ingeslnten worden in den 
~aandeUjkschen balansstaat bedoeld in de voorgaande 
paragraaf. 

21-. De Postmeester-Generaal van de Zuid-Afrikaan
sehe Hepubliek zal ten behoeve van de Hegeerjng van 
die Hepu blick aan den Postmeester-Generaal van Natal, 
ten helloevc van het Gouvernernent van die Kolonie, 
eene comrnissic betalen naar rato van 1

/ 2 percent, op 
het bedrag van alle postwissels, uitgegeven in de Zuid
Afrikaansche Repu bliek on betaalbaar in Natal, en eene 
commissie van 1 percent, op het bedrag van alle wissels, 
uitgegeven in de Zuifl-Afrikaansche Republiek en betaal
baar in } tot Vereenigd Koninkrijk en vreemde Ian den 
(lom· tusschenkomst van het centrale uitwisselings
kantoor aan het Goncralo Postkantoer te Pieterrnaritz
burg. Do Postrneester-Genoraal van Natal zal, ten be
hoove van het Gouvernement van die Kolonie, aan den 
Postmeester-Generaal van de Zuid'-Afrikaansche Repu
bliek, ten behoove van de Regeering van dat land eene 
commissie betalen naar de rato van 1/ 2 percent op bet 
bedrag van alle postwissels, uitgereikt in Natal, en 
betaalbaar in do Zuid-Afdkaansche Republiek en eene 
commissie van 1

/ 4 percent op het bedrag van alle 
postwissels, uitgereikt in het Vereenigd Koninkr\jk en 
vreemde landen, en betaalbaar in de Zuid-Afrikaansche 
Repu bliek door de tusschenkomst van het centrale 
kantoor van uitwisseling aan het Generale Postkantoor 
te Pietermaritzburg. 

25. J>ostwisscls, die onder de voorzieningen van 
artikel 19 dezer conventie, zullen vervallcn, en de be
dragen, daaruit voortvlocicnde, zullon ter beschikking 
zijn van het land waarvan zij afkomstig zijn. De 
adrninistratic dor posterijen van Natal zal daarvoor op 
een vorm gelijk aan dien, aangewezen in de schedule, 
g~merkt «h, hioraangehecltt, inschrijven alle postwissels, 
1ntgegeven door de Zuid-Afrikaansche Republiek en be
taalbaar in Natal, het Vereenigd Koninkrijk en vreemde 
landen en die onbetaald blijven aan het einde van bet 
gespecif1ceerde tijdperk. Aitn den anderen kant zal de 
admini~tratte (lor postedjen van de Zuid-Afrikaansche 
Hepu bl1ek aan het cinde van iedere rnaand, aan den 
Po~tmeest.t=~r-Generaal, NataL een gelijken staat toe
zenden, b\JZonderheden aanwijzende van alle postwissels, 
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uitgegeven in Natal, bet Vereenigd Koninluijk en vreemde 
landen en betaalbaar in de Zuid-Afrikaansche Hepub1iek, 
die onder de voorzieningen van art. 10 dezer conventie 
vervallen zullen zijn. 

De totalen van beide zoodanige staten zullen worden 
ingesloten in den maandelijkschen balansstaat, te worden 
opgemaakt onder de. voorzieningen van art. 23 van deze 
conventie door den Postn1eester-Generaal, Natal. 

26. De betaling van eenigen postwissel, getrokken 
door een postwisselkantoor in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek op een postwisselkantoor in Natal of vice 
versa, ~an langs telegrafischen weg worden geautori
seerd onder bepalingen, waaromtrent wederzijds overeen
gekomen moet worden door de administratie der poste
rijen in beide landen. 

De kosten voor telegrafeeren, die in alle gevallen 
betaald moeten worden door den afzender, zuilen zijn 
naar de rato van een shilling voor iederen postwissel, 
niet te bovengaande een bedrag van £10 (tien pond). 
De kosten van telegrafeeren worden gehouden door bet 
land van afgifte. 

27. Telegrafische postvvissels, uitgereikt onder <::tuto
riteit van bet voorgaand artikel znllen aileen betaalbaar 
gemaakt worden op postwisselkantoren in steden of 
dorpen, die in telegraliscbe gemeenschap staan met bet 
telegraafstelsel van Natal en de Zuid-Afrikaansche Ile
publiek respectievelijk. Aile aclvies-telegrammen zullen 
worden opgemaakt op eenen vorm geUjk aan dien, aan
gewezen in de schedulen gemerkt (({()) hieraan gehecl1t, 
en zuilen beginnen met het volgnummer van den post
wissel, die geadviseerd moet worden. 

28. Wanneer een telegrafische postwissel is uitge
geven zal eene quitantie aan den afzender worden ge
geven in een vor1n gel\jk aan dien, aangewezen in de 
schedule gemerkt «L)) hieraan gehecht, en den daarmede 
overeenkomenden postwisselvorm, nadat de woorden 
« betaling geautoriseerd per telegraaf)) daarop znllen zijn 
geschreven, zal door den postmeester van het kantoor 
van afgifte worden gehecht aan de postwisselrekening, 
door hem maandeUjks opgemaakt tezamen met hot onder
afschrift van bet advies-telegram . 

. 29. Bij ontvangst van een telegrafisch postwissel
advies zal de postmeester van het kantoor van betaling 
de quitantie van den ontvanger nemen op een vorm 
gel\jk aan dien, aangewezen in de schedule gemerkt «M,)) 
hieraangehecht, die in aile opzichten zal worden be
handeld als eon gewone ·betaalde postwissel en nadat het 
adviestelegram daaraan gehecht is, aan het hoofdkantoor 
zal worden gezonden tezan1en met de maanclelijksche 
postwi::;selrekening als een bewijsstuk voor de beta.ling. 
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30. De twee administratien van de posterijen kunnen 
bij onder~inge overeenkomst w\jzigingen makei?:, indien 
die noochg worden bevonden, 1n zaken van biJzonder
hedcn verbonden aan de uitvoering der voorzieningen 
van deze conventie, ten einde grootere zekerheid daar
testellen tegen bedrog of voor de betere werking van 
het stelsel in het algemeen. 

31. leder der twee administratit;n van de posterijen 
is gemachtigd orn, onder buitc~gewonc. ornstandighedcn 
die van eenen aard mogen ZIJn om dwn rnaatregel tc 
rechtvaarcligen, tijdelijk den postwisseldienst tusschcn 
de twce landcn opteschorten, met dicn verstancle 
cvcnwel, dat van zoodanige opschorting onrnidcleUjjk 
kennis worde gegeven aan de andere administratie van 
de poster\jen, en indien het noodzakelijk 'vordt geacht, 
door rniddel van de telegraaf. 

32. Deze conventie zal in 'verking treden van flen 
eersten dag van .Tanuari 189'1 en zal van kracht blijven 
tot twaalf maanclen nadat een cler beide contracteerencle 
partijen aan de andere kcnnis zal hebben gegeven van 
zijn voornemen mn haar tc eindigen, met dien verstande 
dat de clausulen betrekkelijk de uitgeving en betaling 
van Engelsche en vreemde postwissels, en het tele
grafecren van postwissels, nict in werking zu1len kornen 
tot tijcl en w1jle, dat de Hcgeeringen der tvvee landen 
onderling overcengekmnen zullen zijn orr1 dezelve in 
working te laten treden. 

Gegeven onder rnijnc hand en het grootzegcl der 
Zuicl-Afrikaansche Hepuhliek, te Pretoda, dczen 28stcn 
(lag van Jannari van het jaar Onzcs Heeren ccn duizend 
acht honderd een en negcntig. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Gegeven onder rnijne hand en hot publieke zegel 
der Kolonie Natal, . te Pictcrmaritzhnrg, dezcn 25sten 
dag van December des jaars Onzes Heeren een (lnizend 
acht honclerd en negentig. 

F. S. HADEN, 
Deputy Governor of Natal. 

ScHEDULE N. 

L'ijsl van landen, waarmede Natal ueen direct 
postwisselverkeer heef't. 

Vreemde landen : Algiers, Belgic, Bulgarije, Chili, 
Denernarkrn met Faro-eilanden, Deensch vVest-lndie, 
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Duitsch Keizerrijk, Egypte, Frankr~jk, Tlawai of Sandwich
eilanden, Holland, Hongarije, ItalW met kantoren aan de 
Hoodezee en Tunis, Japan, Noord-Horneo (Landakan), 
Noorwegen, Nederlandsch Oost-lndie, Oostenrijk, Portugal 
(inbegrepen Madeira en de Azoren), Rnmenii:.', Sarawak, 
Tunis, Vereenigde Staten van Arnerika, JJsland, Zweden, 
Zwitserland. 

Vreemde steden: Adrianopel, Beyrout, Salonika, 
Tanjer. 

Engelseltu hczittingun en koloni('n: lknnndas, Britsch 
Columbia, ]Jritsch Gnyana. Ht'itsc.IJ llondm·as (Belize), 
Canada, Ceylon, Cyprus, Falklands cilanden, Garnhia, 
Gibraltar~ Gondkust, Hongkong (met agentscltappcn tc 
~ltanghai, Arnoy, Canton, Foscl10w, Honkon, Hoikow, 
~watown en Ningo), Indie (inbcgrepen Birma en agent
schappen te Aden, Bagdad, Bender Abbas, Bnshire, 
Bassorah-Buadus, Zal.::, Linga, Muscat en Zanzibar), 
L.agos, l\1alta, 1\1onbasa en Lamu, Nieu\v-Brnns\vijk, 
Newfoundland, Nieuw Zuid-Wales, Nieuw . Zeeland, 
Nieu\\; Seltotland (Nova Seotia), Prins Edwards Eiland, 
Oueensland, S('yd Lellcn cilandeH, SiPJTa Leone, ~traits 
~cttlements, l'asmania. \' ictoria, West-In die, \V cst
_.\ustralie, Zuid-A ustralie. 

N ADK\L\AL ltet, Y<:tn\Yege het geringe aantal claims, 
afgepcnd en be\verkt op de navolgend(~ plaatsen: 

Hexrivier, no. 291, district Standerton, Modderfontein, 
no 326, Rietfontein, no. 244', Hoodepoort, no. 105, 
\Vilgepoort, no. 244 en Daspoort, no. 120, allen gelegen 
in het district Heidelberg, zooals geproclameerd bij ver
sehillende proclamatien en op diverse data, en om de 
weinige overige am btsbeziglteden, voldoencle blijkt te 
Ureijlingstad, Hoodepoort delver~jen, onder den Mijncom
missaris te Ileidelberg aileen te Jaten verblijvcn een 
Claiminspecteur, tevens belast rnet de nitreiking van 
reispassen aan en verlo:fbrieven voor kleurlingen~ 

Zoo is het, dat ik, STEPHAXUS .I OHANi\'ES PA oLrs 
Kuucmn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repn
bliek, rnet advies en consent van den lJitvoerenden Haacl, 
hlijkens art. 401~ der notulen, cld . .10 Septe1nber 18~J1, 
proclmneer, Lekend rnaak en vaststcL dat van af datum 
pnblicatie dezer het kantoor van den Verantwoordelij ken 
klerk te Grei.i lingstad, district Heidelberg, \vordt opge
lteven en de henoodigde prospecteer- en delverslicenties 
op de bovettgenoernde ·plaatsen, Yan af (lien daturn 
zullen moeteu worflen verkregcm ten kantore van den 
l\njncomrnissaris te lieideJherg, ten wiens kantore tevens 
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alle geldelijke verantwoorrling _en administratie, vroeger 
berustende bij den genoemden Verantwoordelijken klerk, 
zal moeten geschieden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 14den dag van 
September 1891. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

Dr. \V. J. LEYDS, 
Staatssecrotaris. 

~ TAI-mMAAL aan de Hegeoring der Zuid-Afrikaansche 
1. ~ Hepubliek gebleken is, dat, rnct bet oog op do op
heffing van de betrekking van Mijnconnnissaris der 
Marabastad-delverijen, te Smitsdorp, onder welke delve
rijen behooren de plaatsen: J.i'rischgewaagd No. 100, 
M~jnhardtskraal No. 09, I-Iartebeestfontein No. 98, Zand
rivier No. 139, TuriJontein No. 105, \iVaterval No. 211, 
Roodepoort No. 88, Deelkraal No. 203 en Cijferkuil No. 
342, allen gelegen in het district Zoutpansberg, zooals 
geproclameerd bij verschillende proclamatien en op 
diverse data; alsmede de gronden, vom· prospecteeren 
beschikhaar gesteld, dd. 15 Novernber 188~, Staatscou
Tant 405, en hl~jkens proclmnatie gelegen tusschen bet 
wagenpad van Houtboschdorp over Smitsdorp naar 
Str~jdpoort; de lijn loopende van daar met Strjjdpoort
rivier tot aan Coernpies of Sebedelasrivier tot aan Oli
fantsrivier; de Olifantsrivier tot aan Malipsrivier; en de 
Malipsrivier tot aan de Oostel~jke lijn van Matiba's
kraal, bet wenschelijk en noodig is omtrent de admi
nistratie en j urisdictic dier gronden nadere voorziening 
te maken; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 402 der notnlen, dd. 10 September 1891, 
hierrnede proclarneer, bekend maak en v<iststcl, dat de 
Marabastad-delver~jen van af daturn publicatie dezer in de 
Staatscourant zullen zijn vereenigd met de Houtbosch
berg-delverijen, welke gezamen1ijke delverijen van af clien 
clatum den naam zu Hen dragen van de «Marabastad
Houtbosehberg-deJverijen>>, onde1· bepaling (lat op cen 
der zeteJplaatsr-n I raenertshurg of Smitsrlorp, zal zijn 
een MUn~ornmissal'is voor de aldus vereenigde delve ... 

Regeling omtrent 
de Marabastad
Houtboschberg 
goud velden. 
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r~jen, en op do andere zetelplaats eon Vorantwoordolijk 
klerk, tevens Hesident-Vrederechter. 

Als zetelplaats voor den Mijncommissm·is wordt 
voorloopig hot kantoor te H<:t.enertshurg en als .zotel
plaats voor den Verantwoordeh.J ken lderk en Hesident
Vrederechter het kantoor te Srnitsdorp, terwijl de licen
ti{~n voor de Klein-Letaba-prospecteerveldcn, (zie pro
elarnatie dd. 1 December J890, Staatscour-ant 516,) 
evenals tot hedon moeten worden uitgonornen bij den 
.Mjjncommissaris to llaonertsburg. 

GOD HEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Geo·oven under rnijnc ]mnd, ton GouvcrnomeHts
kantun)..., to Pretoria, up ltedon, den 1.1-don dag van 
September 18!H, 

S. J. P. KRUGER, 
Staats presideut. 

Du. W. J. LEYDS, 
S taa tssecreta ris. 

~ i ADK~IA~\L l1et vanwege hrt geringe aantal. claims, 
.1 ~ afgepend en heworkt op het doel der geprocla.rnoer
<le Selatiedelvor~jen, bekend als Thabine-gouclvelden en 
bogrensd als volgt: 

Van af bet nourd-oostel~ik hoelqmnt der geprocla
rneorde velden van JJaenertsburg, aan de groote Letaba
rivier gelegen, met de lijn dier velden znid-oost over 
W olk berg tot aan lVIamotsuri-berg, z~jnde het hook ba
ken van private plaatsen, vandaar met de lijn der pri
vate plaatsen noord-oost naar hot punt \Yaar de groote 
Letaba en de Letsjetcle-rivieren tezamen vloeicn, zijnde 
hoekhaken yan de private plaatsen, en vandaar met cte 
groote Letaba-rivier op het f~erst bescllreven noor<l
oostelijk hoekpnnt <ler Uaenertsbnrg-veldon, gelegen in 
het distriet Zoutpansbcrg. zooaJs p:eproelarneerd bij 
proclamatie, <ld. 24, ~eptem bur 1 ~8D, SlaaJscou1·ant nu. 
449, tezarnen met de Selatie-velden, Leysdorp, en om 
weinige overige amhtsbezigheden, voldriendc blijkt te 
Agatha, Thabinedelverijen onder den Mijncornmissaris 
te Leydsdorp, aileen te ]aten overblijven cen Claimin
specteur, z~inde tevens Vrederechter, en tevens helast 
met de uitreiking van reispasscn en verlofbrieven aan 
ldeurlingen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Siaatspresident van de Zui<l-Afrikaansche Re
publiek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
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Haad, blijkens art, 403 der notl~len, dd. 10 September. 
1891, proclarneer .bek.en~l maak en vaststel, dat van af 
datum dezer publlcatte 1n de Staatscourant, het kantoor 
van den Verantwoordelij ken klerk to Agatha, district 
Zoutpansberg, wordt opgehe_vetl, en de benoodigde pro
specteer- on dolvers-llcentles op de bovengenoemde 
crronden van af dien datum zullen moeten worden ver
krecren t~n kantore van den Mij ncornmissaris te l.eydsdorp, 
ten ° wiens kantore tevens aile geldelij ke verantwoording 
en administratie, vroegee berustende bij den genoemden 
Verantwoordelijken klerk, zal moeten geschieden, ter
wijl de Claiminspecteur zal zijn Vrederechter van ho
vengenoemde Thahine-clel verijen. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heclen den 14den dag van 
SeptemLee -18!11. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS. 
Staatssecretaris. 

N AnEMAAL het aan do Hogeering der Zuid-Afrikaan
sche Hepuhliok gebloken is, dat het wenschelijk 

is on1 een vorder godeelte der plaats Elandsfontein 
No. 1 1

), district Heidelberg, wijk Snikerhoschrand, 
groot 126 rnorgen 47 vierkante roeden, volgens kaart 
gedateerd Mei 1890, van den landmeter 0. Mebliss, en 
toebehoorende aan de Geldenhuis Estate en Goudmijn
maatschappij Elandsfontein no. 1, beperkt, en volgens 
bakens zooals aangewezen door don W eledelen beer A. 
Gropp, welk gedeelte rnet bet overige der plaats word 
geproclameerd tot publieke delverij, hlijkens proclamatie 
Staatscourant no. 294, dd. 20 Septemher -1.886, te sluiten 
als pubJieke delverij, en wel als eene uitbreiding der 
sluiting van bet bjj proclamatie dd. /16 Februari 1891 
gesloten gedeelte dezer plaats, zoodat de gehoele sluiting 
nu zal zijn, volgens bovengenomnde kaart, van het 
noordelijk gedeelte der plaats, ter grootte van 1559 
mo!·gen 374 vierkante roeden; daar verder tegen deze 
shntmg geen gegronde bezwaren zijn ingekomen; 

Zoo is het~ dat ik, S'l'EPIIANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu-

1
) Zie proclamatie dd. 16 Febr. 1891, bladz. 321 van dit wetboek. 

Een verder gedeelte 
der plaats Elands
fontein no. 1, distr. 
Heide berg, als 
publieke del verij 
gesloten. 
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bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, bl\jkens art. 416 · der notule~, gedatoerd 15 Sep
tember 189·1, en in overeensternm1ng met art. 60 der 
gew\jzigde wet no. 8, 1885, en met referte tot Gouver
nernentskerinisgeving no. 128, dd. '14· April/1891, Slaats
courant no. 536. genoemd gedeelte van af 14 dagen na 
datun1 dezer proclamatie, sluit als publioke delverij, 
rnet dion verstande, dat zoncler toeste1nming der Re
geering op dezen groncl geen standplaatsen of erven 
znllen worden uitgegevon, alsmede clat goon omheining 
moge plaats vinden zonder toestemrning,der Regeering. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore to Pretoria, op hoden den '15den dag van 
Sept01nhm· 18G1. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS. 
Staatssecrotaris. 

NADEMAAL aan de Hegeering dor Zuid-Afrikaansche 
Republiek gebleken is, dat het wenschel\jk en 

dienstig is, 1net hot oog op de opheffing van de be
trekking van Mijncommissaris der Hooderand del-rerjjen 
te Venterskroon, welke delverijen bestaan uit de na
'. 'olgende geproelameerde plaatsen: Nooitgeclacht no. 662, 
Huffelskloof no. 24, Kroomclraai no. 165, Rooderand no. 
26 en T\igerfontein no. 641, alle gelegen in het district 
Potchefstroorn; en van de betrekking van 1\fijncommis
saris der Malmanie delver\ien to Otto's Hoop, welke 
delverijen bestaan uit de navolgende geproclameerde en 
beschikbaar gestelde plaatsen: Doornfontein no. 289, 
KafTerkraal no. 93, Kruisrivier no. 154·, Rietpoort no. 
95, Stinkhontboom no. 96, Stinkhoutboorn no. 269, 
Wonderhoek no. 192, Zeekoevlei no. 98, Hartebeest
laagte no. 25, Olijvenbult no. 30 en Stinkhoutboom no. 
23, alle gelegen in hot district Marico, en in aanrner
king nemende dat op de bogrooting voor beide clelverijen 
is gebleken de post van Verantwoordel\iken klerk, welke 
Verantwoordelijke klerken, evenals alle andere afzon
derlijk geplaatste Verantwoordelijke klerken, zullen 
bekleed zijn met de macht en jurisdictie van een Resi
dent-vrederechter, maar nochtans, noch administratief, 
noch rechterlijk de macht en de bevoegdheid hebben 
van een Mijncommissaris of Specialen Landdrost, om 
hierin voorziening te maken. 

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



f1891 

Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advlCs en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 417 van de notulen dd. 15 September 
1891,. hiermede procl~~~neer, bekend rnaak en vaststel 
dat de Verantwoordeli.J ke k lerken te V enterskroon en 
te Ottosltoop, respectievelijk den titel znllen dragen 
van Waarnemend Mijncommissaris en Hesident-vrede
rechter der Malrnanie-delver~jen, en ats zooclanig onder 
hun salaris bepaald bij de begrooting :1dministratief de 
macht zullen hebben b~i de wet no. ·10, 1801, omschrevon 
vuor een Mijncornmissaris; 

nat voorts, evenals de Landclrost van Heidelberg 
voor cle Hoodepoort-drlverijen den titel voert en ageert 
als Speciale Landdrost, zoo ook cle Landdrost van Pot
chefstroom van af ·1 September 1891, den titel van 
Specialen Landdrost zal dragen en als zooclanig zal 
agceren voor do Hoodepoort-delvcrijen; 

En cvenals de Landdrost van Zeerust, van af diem
zelfdcn daturn voor do Mahnanie-delverijen, heiden onder 
znlkc nadere instructien mntrent plaats en tijd van 
zitting, cnz., als de Hegeering nader zal mogen goed
vinden. 

GOD BEHOEDE LAND E~ VOLK. 

Gogeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore to Pretoria, op heden <len 15den dag van Septcrnbcr 
l89·1. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

nn. \V. J. LEYDS, 
Staatssceretaris. 

NADE}fAAL hot wenschcUjk is gehleken, in hot he
lang dor goode orde, veiligheid, hancllmving der 

Wotton on tovens 1not het oog up den grooten aJstand 
V~Ln ~tet r dorp Pieters burg, zijnclo de hoofdplaats van het 
dtstnct Zoutpansberg en in verband 1net clo proclamatie 
d~l. .24 Augustus 18~9, Staatscourant no. 44H, de juris
chctw der rcchterli,jko ambtenaren van de Selatievelden 
westwaarts uit te breiden, en wel over de gronden, 
allen gelegen . in het djstrict Zoutpansberg, thans be
kend als de. Harmonie- en Oceana-blokken zijnde de 
plaatsen: Islington no. 173, Carthage no. 174, Saarburg 

Uitbreiding der 
jurisdictie van de 
ambtenaren der 
Selatie-del verij en. 
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no. 175, Lissabon no. 176, Saxen no. 177, Konstanz 
no. 178, De Elbe no. 179, Ham no. 180, Deutz no. 181, 
Hanau no. 182, Kreuznach no. 183, Frankenstein no. 
184, Lunenbur'g no. 18G, Aken no. 186, Potsdam no. 
187, lVIunchen no. 188, Bonn no. 189, Sedan no. 190, 
Berlin no. 191, Keulen no. 192, Coblentz no. 193, 
Burghersdorp no. 194. Sedan no. 195, ~,ours no. 196, 
Schelrn no. 197, Inlesburg no. 198, Bordeaux no. 199, 
Dusseldorp no. 200, Luxembourg no. 201, Pretoria no. 
202, Calais no. 203, Paris 204, Balloon no. 205, Toul no. 
206, Nationaal no. 207, Minden no. 208, Carlsruhe no. 209, 
Alsace no. 210, l,orraine no. 211, Moltke no. 212, Moltke 
no. 213, Strasbourg no. 214, Turkey no. 215, Metz no. 216, 
Bismarck no. 217, Wessel no. 218, Mermerstein no. 219, 
Bulwer no. 220, Enable no. 22'1, Sadowa no. 222, Wor
cester no. 223, The \Villows no. 224, Arthursrust no. 
225, Landen no. 226, vValdeck no. 227, Bazaine no. 
228, Finale no. 229, The Elms no. 230, The Oaks no. 
231. Verder, dat de aJscheiding der afdeelingen Agatha 
en Leydsdorp is de rechte l~jn, loopende van hot hoek
baken op den Marnotsuririberg naar het punt waar de 
Letsiteli-en Groot Letabarivieren te zarnen vloeien. 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JoHANNES PAuLus 
KnuGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 432 der notulen, del. 23 September 
1891, en op grond van art. 28b der wet no. 10, 1891. 
hierbij proclameer, bekend maak en vaststel, dat van 
af daturn dezer proclamatie de bovengenoemde gronden 
zullen staan onder jnrisdictie van den M~jncommissaris 
en andere hevoegde ambtenaren der Selatievelden te 
Leydsdorp. 

GOE BEHOEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore, op heden den 30sten dag van September /1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N AbEMAAL door art. 11 van wet rio. ~3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

matie za1 worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamhedcn der speciale commissie zullen zijn afgeloopon} 
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en nademaal bij art. t2 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gernachtigd wordt, 
met advies en consent van don Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken en 
regulatien uittevaardigen, als met betrekking tot kosten 
als anderszins, hem voor' de uitvoering van doze wet 
noodig of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHA~NES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 440 van de notulen, dd. 28 Septernber 1891., 
proclameer en bekend 1naak, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Zwagershoek, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den heer KarelS. 
van Heer·den, met betrekking tot de plaatsen, opge
noemd in de hieraangel1echte lijst, 1) geteekend door 
den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
liggen ter inzage ten kantore van den Landmeter
Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden der eom
missie ten opzichte dozer plaatsen, zullen b\j den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publieatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal besehouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 3den dag van October 
1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

• 
1

) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is te vinden 
m de Staatscow·ant van 7 October 1891. 

23 
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""1 ADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
l. ~ gesteld, dat door den Staatspresident bij procla
matie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen, 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
met ad vies en consent van den Uitv. Raad, zulke maat
regelen te treffen, bepalingen te maken en regulatien 
uit te vaardigen, als met betrekking tot kosten als 
anderszins, hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
bl\jkens art. 457 van de notulen, dd. 3 October 189'1, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Nijlstroom, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den beer P. G. 
van Deventer, met betrekking tot de plaatsen, opge
noemd in de hieraangehechte lijst 1) geteekend door den 
Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden der com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uitv. 
Raad moeten worden ingeleverd binnen den tijd van 
drie maanden na datum van publicatie dezer proclamatie, 
na verloop van welken tijd geen protest meer zal worden 
in aanmerking genomen. 

Na atloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan bet zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 5den dag van October 
achttienhonderd een en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst is te vinden in de Staats

courant van 7 October 1891. 

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



355 (_1891 

NADEMAAL door artikel 11 van wet no. 3, 1887, is 
vastgesteld, dat door den Staatspresident bij pro

clamatie :t,al worden beken<l gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen 
en nademaal b~i artikel 12 van gemelde wet no. 3, 1887 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vaardigen als (met betrekking tot 
kosten als anderszins) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het, dai ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid>)Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 460 van de notulen, dd. 5 October 1891, 
proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden van 
de speciale commissie no. 2, wijk Zwagershoek, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den beer F. A. 
Grobler, met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd in 
de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend door den Land
meter-Generaal, z_ijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van· deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Aile protesten tegen de 'verkzaamheden der com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen b~j den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd, binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aan1nerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekornen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zulk protest zal binnen drie maanden nadat het is 
gelegd moeten worden opgevolgd, bij gebreke waarvan 
het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 12den dag van October 
1891. 

S. J. P. KRUGER, 
StaatspresiQent. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

• 
1

) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is te vinden 
lll de Staatscourant v'an 14 October 1891. 

Betreffende de spec. 
commissie no. 2 tot 
het in orde brengen 
van plaatsen in de 
wijk Zwagershoek, 
district Waterberg. 
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NADEMAAL bet aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek wenschelijk gebleken is, en aangezien 

volgens art. 21 van wet no. 10, 1891, en conform Volks
raadsbesluit art. 1233, dd. 30 Juli 1889, door een vol
doend aantal ingezetenen van bet dorp Heidelberg, bij 
memories dd. 8 J uli en 14 Augustus 1891, aanzoek is 
gedaan om een verder deel der dorpsgronden van Hei
delberg, gelegen in het district Heidelberg, Roodepoort 
(Heidelberg) delver~jen, en begrensd als volgt: begin
nende aan het Z. W. hoekbaken der dorpsgronden met 
de Westelijke grens N.W.waarts op tot aan Blesbok
spruit, vervolgens met Blesbokspruit O.waarts op tot 
aan de Z.O. boekpen der erven van bet dorp Heidel
berg, tot aan de N.O. hoekpen der uitgelegde erven, 
vervolgens met de grens dier erven Z.W.waarts tot aan 
het wagenpad naar Pretoria, en verder met dit wagen
pad op tot aan de snijding met de N. grenslijn der 
dorpsgronden en vandaar N.O.waarts tot aan het N.O. 
hoek baken der dorpsgronden, vandaar langs de 0. grens 
tot aan het Z.O. hoekbaken en vervolgens met de Z. 
grens tot aan bovengenoemd Z.W. hoekbaken, te ver
klaren tot eene publieke delverij. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 445 der notulen, dd. 29 September 1891, 
in termen van art. 5 van wet no. 10, 1891, en con
form Volksraadsbesluit art. 1233, dd. 30 Juli 1889, 
en met referte naar de proclamatie dd. 19 Maart 
1888, in Staatscourant no. d69, waarbij een aantal 
claims, gelegen. in bovengenoemde dorpsgronden, werd 
geproclameerd als publieke delverij, bovenomschreven 
deel dier · dorpsgronden van af '14 dagen na datum 
dezer proclamatie, proclameer tot eene publieke delverij, 
voor zoover de grond niet is bestemd voor occupatie, 
erven en standplaatsen, of daarop geen verband, servi
tuut, last of bezwaar, van welken aard ook, rust of 
daarover door de Regeering op andere wijze is heschikt, 
met dien verstande dat de grond een deel zal uitmaken 
van de Roodepoort (Heidelberg) delverijen en zal staan 
onder de jurisdictie en administratie van de bevoegde 
ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 
Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan

tore te Pretoria, op heden den 19den dag van October 1891. 
S. J. P. KRUGER, 

Staatspresident. 
DR. W. J. LEYDS, 

S taatssecretaris. 
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N
ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 

l Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is om 
de plaats Dutoitsspruit No. 120, district Potchefstroom, 
wijk Mooirivier, Sch wnsprnit-del verijenl zooals gepro
clameerd dd. 2 Juli 1888, in Staatscourant No. B84, te 
sluiten als publieke delverij, daar geen gegronde be
zwaren hiertegen z~jn ingekomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 490 der notulen, dd. 28 October 1891, 
en in overeenstP-mming met art. 60 van wet no. 10, 
1891, en met referte tot Gouvernementskennisgeving 
No. 162, dd.15 Mei 1891, Staatscourant No. 542, genoemde 
plaats van af datum dezer proclamatie sluit als een 
publieke delverij, onder nadrukkelijke voorwaarde, dat 
geen standplaatsen of erven op dien grond zonder de 
toestemming der Regeering zullen worden uitgegeven 
en dat de grond niet zonder de toestemming der Re
geering zal omheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretoria, op heden den 30sten dag van Oc
tober 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL bij art. 138 van de Grondwet is bepaald, 
dat voor de behoorlij ke en werkdadige uitoefening 

van bet administratief bestunr, aangehaald en omschreven 
in artt. 136 en /137 van gezegde Grondwet der Zuid
Afrikaansche Republiek, in districten zal worden verdeeld; 

En nademaal het door den Hoogedelen Uitvoerenden 
Raad wenschelijk is geacht de tegenwoordige lijn, be
p~~ende de noord westelij ke grens tusschen de districten 
LJJ den burg en Mid del burg te wij zigen ; 

Zoo is bet. dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
K.RUGER, Staatspresidentder Zuid-Afrikaansche Republiek, 
luermede proclameer, bekend maak en vaststel, dat de 
noodwestel~jke . grensl~jn tusschen de districten Lijden
burg en l\hddelburg zal wezen als volgt: 

Van bet hoekbaken van de plaatsen Haakdoorndraa,i 

Plaats Du toi tssprui t 
distr.Potchefstroom 
als pu blieke del verij 
gesloten. 

Wijziging der gren
zen tusschen ci e d · s
tricten M iddelburg 
en Lijdenburg. 
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en Strijdkraal aan Olifantsrivier zuidwaarts in een rechte 
lijn naar het hoekbaken van gezegde plaatsen, de locatie 
van Geluk en de plaats Heerl~jkheid; van daar zuid
oostwaarts met de lijn van de locatie Geluk over laatst
genoemde plaats naar het hoekbaken van Drakenstein 
en Schepersrust, in de locatie Geluk; van daar in de
zelfde richting voortgaande met de lijn van de locatie 
Geluk tot aan het hoekbaken van de plaatsen Kanaan 
en Sterkspruit; vervolgens met de lijn van bovenge
noemde locatio over laatstgenoemde plaats en de plaJ,tsen 
Hooggelegen en Lordskraal naar een baken van de plaats 
Duizend Annex; verder Inet de lijn van de locatie Geluk 
in zuidwestelijke richting over laatstgenoemde plaats 
en in zuid-zuidoostelijke richting over de plaats Groblers
vrede naar het zuidelijke baken van de reeds gemelde 
locatie; van daar in een rechte lijn, om trent zuid naar 
de drift, waar het pad van Lijdenburg naar Gelverskraal 
de Steelpoortsrivier doorgaat en van daar met de Steel
poortsrivier op tot aan de vroegere lijn tusschen Middel
burg en Lijdenburg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, dezen 30sten dag van October '1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident, 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

·NADEMAAL het wenschelijk gebleken is, in het belang 
der goede orde, veiligheid, handhaving der wetten 

en tevens met het oog op den grooten afstand van de 
zetelplaats van den landdrost van bet district, zijnde 
bet dorp Potchefstroom, om de plaats Buffelsdoorn, 
No. 660, gelegen in het district Potchefstroom, wij k 
Schoonspruit, eigenares de Buffelsdoorn Estate and Gold 
Mining Company, te brengen onder de jurisdictie van 
bet kantoor van den Mijncommissaris te Klerksdorp; 

Zoo is bet, dat ik, S'rEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaanscbe Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 488 der notulen, dd. 28 October 1891, 
en op grond van art. 28b van wet no. 10, 1891, hierbij 
proclameer, bekend maak en vaststel, dat van af datum 
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dezer proclamatie~ de bovengenoemde plaats zal staan 
onder de jurisdictie der bevoegde rechterlijke amb
tenaren van de Klerksdorp-delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOl~. 
Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements

kantore te Pretoria, op heden, den dOsten dag van Oc
tober 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADE:MAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij proc]a

matie zal worden bekend gernaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale cornmmissie zullen zijn afge
loopen, en nademaal art. 12 van genoemde wet no. 3, 
1887, is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd 
wordt, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, zulke maatregelen te trell'en, bepalingen te maken 
en regulatien uittevaardigen, als met betrekking tot 
kosten als anderszins, hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 483 van de notulen, dd. 26 October 
1891, proclameer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de speciale commissie, wij k Elandsrivier, 
district Rustenburg, onder voorzitterschap van den heer 
P. J. Riekert, rnet betrekking tot de plaatsen opgenoemd 
in de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend door den 
Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
liggen ter inzage ten kantore van den Landmeter
Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden der com
missie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genornen. Na afloop 
van deze drie rnaanden, zullen van · plaatsen, waartegen 
geen J!rotest is ingekomen, de inspectie-rapporten wor
den u1tgegeven. 

1
) De in deze proclamatie bedoelde lijst van plaatsen is te vinden 

in de Staatscourant van 4 November 1891. 

Betreffende de spe
ciale commissie tot 
het in orde brengen 
van plaatsen in de 
wijk Elandsrivier, 
distr. Rustenburg. 
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Zoodanig protest zal hinnen drie maandon, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven ·onder mijne hand, ten ,Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 30sten dag van 
October 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresideni. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het aan de Regeering dezer Republiek 
wenschelijk is gebleken, de werking van wet no. 

14, 1886, (genaamd de wet tot uitlevering van misda
digers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop) te ver
leiigen, zooals uitgedrukt in Uitvoerende Raadsbesluit 
art. 217, dd. 22 April 1891, luidende als volgt: 

Aan de orde het nemen van verdere maatregelen 
naar aanleiding van vroegere correspondentie over het 
in werking treden van een wet en van een tractaat 
van uitlevering met de Kaapkolonie. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volks
raadsbesluit art. 73, dd. 10 Mei 1890; 

Overwegende, dat door verschillende omstandig
heden nog geen tractaat met de Kaapkolonie is tot 
stand gekomen ; 

Besluit aan den Edelachtbaren Eersten Volksraad 
voor te stellen, de Regeering wederom te machtigen 
dP. \verking van wet no. 14, 1886, (genaamd de wet tot 
uitlevering van misdadigers van de Kolonie de Kaap 
de Goede Hoop) te verlengen voor een tijdperk niet te 
bovengaande cen jaar van af datum van af desbetref
fend te nemen Volksraa,dsbesluit, wanneer op het 
tijdstip, dat de werking van genoemde \Vet no '14, 18H6, 
zou ophouden, het sluiten uitleveringstractaat met de 
Kaapkolonie nog niet van kracht is geworden. 

En nademaal bij besluit van den Edeleachtbaren 
Eersten Volksraad art. 39, dd. 8 l\1ei 1891, 1

) door dit 
Edelachtbaar Lichaam is besloten, dat de Hegeering der 
Zuid-Afdkaansche Republiek, gernachtigd wordt, de 
werking van gezegde wet tot uitlevering van misda
digers aan de Kolonie de l(aap de Goede Hoop te ver
lengen voor den tijd van een jaar, en onder de termen 
in bovengemelcl Uitvoerende Raadsbesluit verrneld. 

1
) Zie bladzijde 251 van dit wetboek. 
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Zoo is het, dat ik, S'rEPIIANUS .JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek bij deze proclameer en vast~tel, dat de werking 
van de wet no. 14, 1886, (genaamd de wet tot uitleve
rina van misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede 
Hogp) zal worden. verlengd voor. den tijd van een jaar 
in te gaan van af den 8sten Mm 1891 , 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, dezen 14den dag van November 
1891. 

S. J. P. KHUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het wenschelijk en dienstig is gebleken 
in het bslang van eene eenvormige toepassing 

der wet no. 10, 18D1, 1) eene richtige adrninistratie, voor 
eene eenvormige jurisdictie en om andere overwegende 
redenen, en in overeenstemming rnet hPt advies van het 
Hoofd van bet Mijnwezen, om de gronden, bekend als 
de Komatie-delverijen, zooals geproclameerd bij ver
schillende proclamaties en op diverse data, en nader 
omschreven bij proclamatie dd. 1 December 1890, 2

) in 
Staatscourant no. 517, minute R. 1275~/90, te voegen 
bij de Kaap-delverijen, onder den Mjjncommissaris en 
den Specialen Ladddrost te Barberton, en om in ver
band daarmede de betrekking van M~jncommissaris te 
Steijnsdorp te veranderen in die van Verantwoordelijken 
klerk en Resident-vrederechter; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS .JoHAN~Es PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 539 der notulen, dd. 23 November 
1891, hierbjj proclameer, bekencl maak en vaststel, dat 
de bovengenoemde Komatie-delverijen van af 1 Decem
ber 1891, zullen zjjn gevoegd bij de Kaap-delver~jen, 
onder den gemeenschappelijken naam van Kaap-delve
r~jen, en onder bepaling, dat op dit nieuwe gedee]te 
dier delverijen, zetelplaats Steijnsdorp, van af dien 
datum zal zijn een Verantwoordelijk.e klerk, tevens 
Resident-vrederechter, onder den Mijncommissaris en 
Specialen Landdrost te Barberton; en verder dat de 
jurisdictie van den Specialen Landdrost te Barberton, 
hierbij wordt uitgebreid over de gronden, zooals bij 

1
) Goudwet, bladz. 182 van dit wetboek. 

~) Zie bladz. 111 van dit wetboe.k. 

Komati-delverijen 
gevoegd bij de Kaap
del verij en. 

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



363 l1891 

NADEMAAL b~j art. 11 van wet no. 3, 1887, is vastge
gesteld, dat door den Staatspresioent bij procla

matie zar worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen. 
en nademaal bij art. 12 van gernelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatrege1en te treffen, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vaardigen, als (met betrekking tot 
kosten als anderszins,) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANus JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rnet advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 619 van de notulen, dd. 24 Deeember 
1891, proclameer en bekend maak, dat de werkzaarn
heden van de speciale commissie, wijk Marabastad, 
district Zoutpansberg, onder voorzitterschap van den 
beer H. C. J. van Rensburg, met betrekking tot de plaat
sen, opgenoemd in de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend 
door den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten ·kantore van 
den Landrneter-Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaarnheden der com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicat:i.e dezer 
proclamatie, na verJoop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genornen. Na a11oop 
van deze drie maanden, zullen van plaatsen, waartegen 
geen protest is ingekomen, de inspectie-rapporten wor
den uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 2~sten dag van 
December 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

• 
1

) De in deze proclamatie be<loelde lijst van plaatsen is te vinden 
m de Staatscoul'ant van 30 December 1891. 

Betreffende de spec. 
commissie tot het 
in orde brengen van 
plaatsen in de wij k 
Marabastad, district 
Zou tpans berg. 
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BELANGRIJKE 

GOUVERNEMENT~KENNI~GEVINGEN 

gedurende 1S91. 

No. 19. 1
) R. 7923/89. 

Ter algemeene informatie wordt onderstaand Uit
voerende Raadsbesluit art. 11·, dd. 13 Januari 1891, 
met bijlage tot gewijzigde wet no. 8, 1885, gepubliceerd. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 16 Januari 1891. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbesluit art. 14, dd. 13 Januari 1891. 

Aan de orde: MinuteR. 7923/89, bevattende voorstel 
van het Hoofd van het Mijnwezen om eene regeling 
daar te stellen, aangaande het bekomen van officieele 
opgaven van de opbrengst van goud en het aanleggen 
van eene statistiek van de werk3n en de ontwikkeling 
der verschillende delverijen in deze Republiek; 

Besluit: bet voorstel aan te nemen en ZHEd. den 
Staatspresident te advlseeren om zoo spoedig mogelijk 
eene Gouvernementskennisgeving daarover in de Staats
courant te doen plaatsen, welk voorstel kracht van wet 
zal hebben van af datum der publicatie. 2

) 

Het voorstel zijnde van den volgenden inhoud: 
Nademaal bij art. 88. 4de alinea der gewijzigde wet 

no. 8, 1885, de Staatspresident met ad vies en consent 
van den Uitvoerenden Raad, gemachtigd is bepalingen 
en regulatien te maken omtrent de registratie van de 
hoeveelheid gewonnen goud en andere bepalingen en 
regulatien, welke bepalingen en regulatien kracht van 
wet zullen hebben van af datum der publieatie en die 
in de eerstkomende zitting van den Edelaclltb. Volks
raad zullen worden voorgelegd. alsmede in verband met 
art. 12 der instructie voor claiminspecteurs; 

Zoo is het, dat hi.ermede met advies en consent van 
den Uitvoerenden Raad bepaald en vastgesteld wordt 
als volgt: 

1. De bestuurders en bezitters van eene concessie 
een mijnpacht, claims of mijnen, of de claimhouders of 

1
) Deze regulaties zijn gewijzigd door Uitvoerende Raadsbesluit 

art. 108, 1891. Zie E.V.R.B. art. 1222, dd. 1 Augustus 1891, bladz. 289 
van dit wetboek. 

2
) Deze publicatie vond plaats in de Staatscourant van 21 Jan. 1891. 
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hunne agenten zijn verplicht uiterlijk op den 15den van 
iedere maand ten kantore van den M~incommissaris of 
Verantwoordelijken klerk van het veld, waarin hunne 
concessie, mijnpachten, claims of mijnen gelegen zijn, 
een rapport in triplo over de laatstvoorafgaande maand 
in te zenden van de hoeveelheid gewonnen goud en de 
vordering hnnner werken, waarvan de juistheid voor 
een vrederechter moet zijn beeedigd, welk rapport zal 
zijn naar de vormen, die hun hiertoe door ~en Cla.in1-
inspecteur zullen worden verstrekt~ waartoe ZIJ verphcht 
zijn zich die. vormen ( departement van mijnwezen) aan 
bovengenoemde kantoren te verschaffen. 

2. De bestuurders of bezitters van inrichtingen voor 
metallurgie, waar voor anderen ertsen, tailings enz. wor
den bewerkt, of hunne agenten zijn verplicht uiterlijk 
op den 15den van iedere maand ten kantore van den 
M~jncommissaris of Verantwoordelijken klerk van het 
veld, waar hunne inrichtingen gevestigd zijn, een rap
port in triplo over de laatstvoorafgaande maand in te 
zenden van de hoeveelheid gewonnen goud en de werk
zaamheden door hen voor anderen verricht-waarvan 
de juistheid voor een Vrederechter moet zijn beeedigd
welk rapport zal zijn naar de vormen, die hun hiertoe 
door den claiminspecteur zullen worden verstrekt, waar
toe zij verplicht zijn zich die vormen ( departement van 
mijnwezen) aan bovengenoemde kantoren te verschaffen. 

3. De bestuurders van banken of takken daarvan 
of van andere inrichtingen of wel personen, die zich 
belasten met het bewaren, verzenden, koopen of ver
koopen van goud, amalgam enz. of hunne agenten zijn 
verplicht uiterlijk op den 15den van iedere maand ten 
kantore van den Mijncommissaris of Verantwoordelijken 
klerk van bet veld, waar hunne bezigheid gevestigd is 
of anders ten kantore van den Landdrost van hun 
district, een rapport in triplo over de laatstvoorafgaande 
maand in te zenden van de hoeveelheid goud, amalgam 
enz. door hunne bezigheid ontvangen en uitgevoerd, 
-waarvan de juistheid voor een Vrederechter moet zijn 
beeedigd,-welk rapport zal z~jn naar de vormen, die 
hun hiertoe door den Claiminspecteur der delver~i of 
anders door den Landdrost van hun district zullen 
worden verstrekt-waartoe zij verplicht zijn zich die 
vormen ( departement van mijnwezen) aan die kantoren 
te verschafien. 

4. Aile in de voorgaande artikelen 1, 2 en 3 be
doelde maatschappijen, bestuurders of personen, die in 
d~ termen vallen om de genoemde vormen in te zenden, 
ZIJn verpli~~t bij den betrokken Mijncommissaris, Ver
antwoordehjken klerk of Landdrost een persoon op te 
geven, die met het invullen en inzenden dier vormen 
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belast is en door de Regeering daarvoor aansprakelijk 
kan gehouden worden. 

De volledige naam en het adres van zoodanigcn 
aansprakelijken persoon moet worden geregistreerd in 
een op de kantoren der genoemde ambtenaren daartoe 
aan te leggen register. 

B~i verhuizing of plaatsvervanging van bedoeld aan
sprakelijk persoon moet daarvan als boven kennisgege
ven worden. 

5. a. Met eene boete van £5 tot 75 pond sterhng of 
gevangenisstraf van hoogstens twee maanden zal worden 
gestraft: 

I. Hij, die verzuimt binnen den vastgestelden termijn 
de ingevulde, onderteekende en beeedigde vormen aan 
het daarvoor aangewezcn kantoor of bij den daarvoor 
aangewezen ambtenaar in te zenden ofverzuimt den naam 
van een verantwoordelijk persoon volgens art. 4 op te 
geven. 

II. Hij, die bij onvoldoende of gebrekkige invulling 
der ingezonden vormen niet binnen tien dagen na ken
nisgeving van den betrokken ambtenaar, verbeterde 
vormen inzendt. 

b. Met eene boete van £50 tot 1000 pond sterling, 
of gevangenisstraf van hoogstens een jaar zal worden 
gestraft. 

I. Hij, die onbetrouwbare, onjuiste of valsche op
gaven heeft ingezonden. 

II. Hij, 11ie weigert de in artikelen 1, 2 en 3 be
doelde beeedigde opgaven of na kennisgeving bij ge
brekkige invulling, verbeterde vormen in te zenden, 
of die weigert den naam van een verantwoordelijk per
soon op te geven, volgens art. 4. 

6. Bij ontvangst der vormen, bedoeld in de artikelen 
1, 2 en 3, wordt een na onderlinge vergelijking door 
den Claiminspecteur of Landdrostklerk, teruggegeven 
aan den inzender, met vermelding der ontvangst en den 
datum der ontvangst. 

De tweede vorm bl~jft ten kantore van den betrokken 
l\1ijncommissaris, Verantwoordelijken klerk of Landdrost 
ter boeking, door den Claiminspecteur of den Landdrost
klerk. 

De Claiminspecteur of de Landdrostklerk zendt voor 
het einde der maand den derden vorm door tusschenkomst 
van den M\jncommissaris, den Verantwoordelijken klerk 
of den Landdrost met zijne aanrnerkingen en na stipt 
te hebben nagegaan, dat de vormen behoorlijk zijn in
gevuld of zorg te hebben gedragen, dat verbeterde vor
men zijn verkregen met zijne aan- en op_merkingen, en 
zoo noodig die van den Mijncommissaris, Verantwoor-
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delijken klerk, en Landdrost aan het Hoofd van het 
Mijnwezen. 

7. In geval uit deze aan- en oprnerkingen mocht 
blijken, dat de toepassing van art. 5 der wet vereischt 
wordt, zal het Hoofd van het Mijnwezen zulks ter kennis 
brengen van den Staatsprocureur, die de noodige ver
volging zal doen instellen. 

No. 24. R.16888j90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede bekend 
gemaakt: 

a. Dat de Regeering heeft kennis genomen van het 
rapport van het Hoofd van het M~jnwezen, vervat in 
R.16888j90, betreffende de ter beschikking van de Re
geering gekomen claims en vermeldende: 

1. dat onder de bepalingen van art. 61b der gewijzigde 
wet no. 8, 1885, op het delven van en handel drijven 
in edele metalen en edelgesteenten in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, achtereenvolgens een groot aantal 
claims, zoowel delvers- als prospecteerclaims, ter be
schikking der Regeering zijn gekomen: 

2. dat de Regeering deze claims van 6 tot 13 Ja
nuari 1891 op de verschillende delverijen ten publieken 
verkoop aan den meestbiedende heeft aangeboden na 
de vorige bonders of wei andere personen in de gelegen
heid te hebben gesteld deze clairns tegen opbetaling van 
achterstallige licentiegelden uit de hand terug te koopen; 

3. dat een gedeelte dier claims thans is verkocht; 
4. dat evenwel nog een aantal claims ter beschik

king van de Regeering blijft; 
5. dat het wenschelijk is, dat op de velden een dus

danige zuivere toestand worde geboren, dat claims, die 
werkelijk niet meer aan private personen, maatschap
pijen enz. behooren, en niet behoorlij k door deze worden 
opbetaald, niet meer op de verschillende delverijen wor
den aangetroffen ; 

6. dat de onzekerheid omtrent de wettigheid eener 
afpenning, veroorzaakt door aanwezigheid van de pennen 
van dusdanige bestaande claims de delversbevolking ver
hindert in de afpenning van andere claims op de plaats 
der oude thans ter beschikking der Regeering zijnde; 

. 7. dat het wenschelijk is, dat alles wat zou kunnen 
lmden om afpennen v'tn nieuwe claims te belemmeren, 
alsmede om de waarde, de rechtszekerheid van nieuwe 
afpenningen in gevaar te brengen, moet worden uit den 
weg geruimd. 

Bepalingen omtren t 
verlaten en onver
koopbare claims. 
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b. Dat de Regeering op groncl van het bovenstaande 
en orn andere overwegende redenen besluit: 

1. Dat aile claims welke v66r 1 Januari 1891, ter 
beschikking der Regeering mochten zijn gekomen onder 
art. 61b der genoemde wet en waaromtrent niet door 
verkoop, hetzij publiek of onderhands of op eenige 
andere wijze is beschikt, en welke claims dus feitelijk 
op dit oogenblik nog ter beschikking der Regeering 
zijn, door haar als onverkoopbaar worden verklaard en 
te beschikken, dat zoodanige clairns als open grond 
worden beschouwd, dat wil zeggen voor prospecteerders
of delvers-doeleinden afpenbaren grond van af datum 
van publicatie dezer kennisgeving. 

2. Dat zij ter voldoening aan art. 87 der genoemde 
wet den Mijncommissarissen hierb\j van deze beschik
king in kennis stelt en hun opdraagt hiervan kennis 
te nemen; 

3. Dat z~j verder de claiminspecteurs bij deze 
opdraagt conform het laatstgenoemde art. 87, de pennen 
dier onverkoopbare clairns als hoven uit te trekken en 
namens de Regeering te handelen als de wet voorschrijft. 

4. Dat de m\jncmnmissarissen en verantwoordelijkc 
klerken van af datum dozer publicatie gerechtigd zijn 
nieuwe licenties voor die gronden aan applicanten uit 
te reiken; 

5. Dat de Regeering van eenig recht of aanspraak 
op de thans overblijvende claims, welke v66r 1 Januari 
1891, ingevolge art. 61b der gewijzigde wet no. 8, 1885, 
ter beschikking der Regeering waren gekomen en waar
over niet beschikt is, ingcvolge hare onverkoopbaarheid, 
bij dezen afstand doet van af daturn dezer publicatie. 1

) 

Dr. W. J. LEYDS, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 19 Januari 1891. 

S taa tssecretaris. 

No. 27. R. 16254/90, 10694/90, 9253/90, 
15317/90, '15250/90. 

Met referte tot Uitvoerende Haadsbesluiten artt.17, 
18, 19 en 20, 2

) gepubliceord in de Staatscourant van 
heden, wordt aan belanghebbenden door deze het na
volgende ~~ekend gemaakt: 

Zij, die door de onttrekking van den eigendom of 
andere rechten, ten behoeve van den spoorweg Pretoria-
~------------------------------

1
) Gepubliceerd in de Staatscourant van 21 Januari 1891. 

2
) GemeJde Uitv. Raadsbedniten zijn te vinden onder E.V.R.B. 

art. U6, dd. 21 .Mei 18Ul, bladz. 25i, 258 en 259 van dit wetboek. 

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



369 [18fH 

Vaalrivier of den randtram, in bovengenoemde Uit
voerende Baadsbesluiten vermeld, recht vermeenen te 
hebben op schadevergoeding, hebben zich te dien einde 
binnen 3 maanden schriftehjk aan te melden ten kantore 
van den Staatssecretaris. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 20 Januari 1891. 

No. 49. R. 357/90. 
Ter algemeene inf(wrnatie wordt hierbij gepubli

ceerd en bekend gemaakt een tarief voor getuigenkos
ten, vastgesteld door het Uitvoerend Gezag overeen
komstig art. 1 van wet no. 2, 1890. 1

). 

TARIEF VAN TOELAGEN AAN GETUIGEN OVEREENKOMSTIG 
BEPALINGEN VAN \~ET NO. 2~ 118£0 .. 

AnTIKEL 1. De navolgendc toelagen zullen voor ver
blijfkosten worden l--ctaa1d aan getuigen voor de Ge
rechtshoven van den Oranje Vr~jstaat gedagvaard : 

a. Geadmitteerde geneeskundigen, chirur
gijns, advocaten, procureurs, gouvernements 
landmeters, ei viele ingenieurs, notarissen pu-
bliek en transportuitmakers (conveyancers) £3 0 0 

b. Evangeliedienaars, leden van de wet
gevende macht, hoofdambtenaren, arehiteeten, 
groothandelaars (importing rnerchants) en 
bestuurders van bank en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 0 

c. Led en van districtsraden, stadsraden 
of municipalitciten, boeren, venduafslagers, 
geadmitteerde agen ten, a pothekers, hand werks
bazen, rekenmeesters, makelaars, klerken in 
den civielen tlienst, inspecteurs en onderin
specteurs van de politic, algemecnc handc
laars, geliccntieerde handelaars in wijnen en 
sterke dranken, sceretarissen van districtsra-
den, stadsraden en municipaliteiten, per dag 2 0 0 

d. Alle personen, niet hiervoren verrneld, 
en wier maatsehappelijke positie volgens oor
deel van den Landdrost, die de subpmna en
dosseert, . hooger is dan die van de personen 
vermeld In § e per dag.. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 0 

e. W erklieden en anderen van een der-
gelijke maatschappelijke positie per dag. . . . 0 10 0 

1
). Zie wet no. 2, 18BO, bladzijde G van c1it wetboek. 

Z1e proclamatie d.d. 11 Feb. 1891, bladzijde 319 van dit wetboek. 

24 

Tarief voor getui
genkosten, behoo
rende bij wet no. 2, 
1890. 
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2. Vorcnstaande toelagen zullen betaald worden 
voor iederen dag, noodzakelij k besteed voor het rei zen 
naar, verblij ven in, of teruggaan van het hof. 

3. Voor het geval getuigen niet te paard of per 
rijtuig naar het hof reizen, zal ledere dagreis gerekend 
worden tegen 18 mijlen. 

4. Geen getuige zal als handwerksbaas worden aan
gemerkt voor de toepassing van dit tarief, tenzij hij 
niet minder dan twee daglooners in zijn dienst heeft. 

5. Vrouwen, vallende onder eenige der voorgaande 
rubrieken, zullen dezelfde betaling genieten als mannen. 

6. Bij de toepassing van dit tarief zal een reisdag 
te paard of ·per rijtuig gerekend worden op zes en 
dertig mijlen, en zoo dikwijls de woonplaats van den 
getuige op zoodanigen afstand van de hofzaal is gelegen 
dat meer dan zes en dertig m\jlen heen en weer moe
ten afgelegd worden, zal de getuige gerechtigd zijn tot 
25s. voor vervoerkosten voor iederen dag of gedeelte 
daarvan, onder dien verstandc dat geen getuigo ge
rechtigd zal zijn eenig grooter bedrag voor vervoerkos
ten te vorderen dan hij in in redelijkheid en inderdaad 
zal bebben uitgegeven, onder dien verstande, verder, 
dat in geval een getuige per spoortrein, of met eenig 
ander publiek vervoermiddel zoude kunnen hebben ge
reisd, tegen mind ere kosten dan per pri vaat vervoer
middel, zoodanige getuige slechts vorderen kan de 
reiskosten, die hij zoude hebben besteed indien h\j per 
spoortrein, of met zoodanig publiek vervoermiddel ge
reisd had en voor den tijd dien hij alzoo zoude hebben 
gebruikt, tenzij door eene beeedigde verklaring van een 
behoorlijk gequalificeerd en geadmitteerd geneeskundige 
bewezen wordt, dat het reizen per spoortrein of met 
een publiek vervoermiddel, nadoelig voor de gezond
heid van den getuige zoude zijn geweest. 

7. Aan geen getuigen, be halve aan de zoodanige, die 
te paard of per r\jtuig naar de hofzaal hebben gereisd 
zal een toelage voor vervoerkosten worden toegelegd. 

8. Wanneer dezelfde persoon getnige is in meer 
dan eene zaak, die op denzelfden dag behandeld zijn, 
zal hij aileen gerechtJgd zijn tot de toelage voor per
soonlijke verschijning en voor vervoerkosten van eene 
zaak. 

No. 59. R.1131dj91. 
Publicatie der supplementaire regulaties van het 

Gezondheidscomite te Johannesburg. Zie Staatscourant, 
dd. 18 Februari '180t en Gouvernementskennisgeving, 
no. 84, R. 1}3ldj91, Staatscowi'ctnt 4 Maart 1891. 
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No. 73. 
Publicatie van Uitvool'entle Haadslwslnit, art. 45, 

dd. 2 Februari 1891, inlwuclonrle vaststelling der «Hege.len 
voor het innen van de in-, uit- en doorvoerrechten, 
verschuldigd voor goederen, die over den spoorweg der 
Nederl. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij ver ... 
voerd worden.)) Zie Staatscourant, dd. 4 Maart 1891. 

No. 76. R. 8003,90. 

Publicatie van (Jitvoerende Raadsbesluit, art. 68, 
dd. 11 Februari 1891, inhoudende wijzigingen in het 
tarief van den tram\veg Springs-Krugersdorp. Zio 
Staalscourant, del. ll Maart 1891. 

~(). 80. H. G52;!l1. 

Tot· algcnwene infurmatic wordt hiennode gcpubli
eecrd lJitvuercnde Haadsbesluit, art. 0~, (ld. G Fehruari 
'1891, in zake hnt hcJ'I'en van eon zegclrecht grout 10/
o p eeu em·tincaat van bezitrecht vo.lgens art. BOb, wet 8, 
1890, po1· claim. 

Gouvornementskantoor, 
Pretoria, 26 F'ebruari 1801. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Kop·ie Uitvoerende Ra(tdsbesluit art, 62, d(l. 6 PebJ·nctr'i 1891. 

Aan <le orde "Minute H. 5G2j01, inhoudende kopie 
gedeelte notulen van de vergadering van mijncommis
sarissen, gehouden te Pretoria, en wel re art. ROb der 
gewijzigde wet no. 8, t88G. 

De Uitvoerendo Haad, lettendo op Volksraadsbeslnit, 
art. 12:16, dd. 11 A ugnstus 1800, en op art. 88, alinca 
5 van wet no. 8, 18UO, 1

) zijnde wet op bet delven van en 
ltandeldrijvcn in edele metalen on edelgesteenten in de 
Zuid-Afrikaansche RepubUek; 

Besluit zich met de aanbeveling van hot Hoofd van 
Mijnwezen te vereenigen en te bepalen, dat op een 
~ertific~at Yan bezitreeht, als waarvan gesproken wordt 
1n art. 30b van genoemde wet, een zegelrecht zal moeten 
worden voldaan van 10/- (tien shillings) per claim. 

") Zie bladz. 227 van dit wetboek. 

Zegelrecht op een 
certificaat v. bezit
recht. 
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No. 104. R.1587/91. 
Publicatio van Uitvoerende Haadsbesluit, art. 1_54 

dd. 13 Maart 1891, houdende goedk euring der «Regeling 
voor de behandeling van gevonden en overbevonden 
voorwerpen)) door de Ned. Zuid-Afrikaansche Spoor
wegmaatscbappij. Zie Staatscourant, dd. 25 Maart 1891. 

No. 108. R.15346j91. 
Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli

ceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, in zake 
het heffen van doorvoerrechten. 1

) 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 31 Maart 1891. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Jiopie Uitvoerende Raadsbesluit art. 182, dd. 26 Maart 1891. 

Aan de orde rninute R 1[)346/00, houdendo verzoek 
van D. H. Erasmus en anderon van ltet district 1\tfarico, 
dat ten behoove van hot transportverkeor mot Mafeking 
slechts een doorvoerrecht van 3 a 5 pCt. voor goederen 
komende van Mafeking en gaande naar het binnenland 
worde geheven; 

De Uitvoerende Raad gelet hebbende op art. 5 der 
bijlage tot wet no. 4, 1B82, 2) waarbij de Regeering 
macht wordt verleend om, indien zulks in het belang 
des lands mocht blijken te zijn, doorvoer toe te staan 
tegen betaling van een gelijk aantal percenten als in 
art. 1 genoemd, ten aanzien van goederen aangevoerd 
worden de van andere zijde dan . van de provincie Mo
zambique; 

De wenschelijkheid daarvan inziende, besluit: 
1. Alle goederen zullen in transito door het grond

gebied der Zuid-Afrikaanschc Hepnbliek kunnon ·worden 
vervocrd tegen betaling van eon doorvoerrocht van B 
percent, ad valorem. 

2. rrot zekerheid van bet voldoen aan de bepalingen 
voor doorvoer vastgesteld zal borg moeten worden ge
steld : in de Z uid -Afrikaansche Repu bliek en wel als 
overeenkomstig lett. b, van art. 3 der bijlage tot wet 4, 
1882. (Staatscourant dd. 1 Juli 1885). 

3. Het certificaat van doorvoer zal door den Land
drost (of in die districten waar geen Landdrost is door 
een zoodanigen am btenaar als de Regeering zal aan-

1
) Aan deze regulatics is uitbreiding gegeven door Gouvernements

kennisgeving, no. 415/91. 
2

) Zie bladz. 1348 L. W., 1849-1885. 
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wijzen) bij wien de borgtocht is gesteld en doorvoer
recht is betaald, worden uitgereikt. 

4. Het certificaat van doorvoer (vrachtbrief) zal 
ingevolge art. 11, wet no. 3, 18()0, bij den naasten be
lastinggaarder moe ten worden vertoond en afgestem pel d. 

5. Aile bepalingen gemaakt bij vroegere wetten en 
besluiten blijven van kracbt, met uitzondering, dat er 
geen onderscheid meer zal worden gemaakt tusschen 
goederen doorgevoerd uit de provincie Mozambique of 
uit eenig ander land, en in zooverro zij niet in tegen
strijd of onbestaanbaar zijn 1net deze veranderingen. 

6. Dit besluit zal in werking troden dadelijk na 
publicatie 1n de Staatscourant. 1

) 

No. 148. R. 5396/89. 

Ter algemeene informatie worden hiermede ge
publiceerd onderstaande Uitvoerende Raadsbesluiten, 
art. 461, dd. 26 Juli 1889, en art. 240, dd. 28 April1891, 
en Volksraadsbesluit art. 1204, dd. 26 Juli 1889, en 
wijziging wet no. 2, 1889. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 1 Mei 1891. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbeslttit a1·t. 461, d(l. 26 Juli 1889. 

Aan de orde: Besproking van wet no. 2, 1889, zijnde 
wet, behelzende strafbepalingen voo'r het Rijdende 
Artillerie- en Politie-corps der Zuid-Afrikaansche Re
publiek. 

De Uitvoerende Raad, ziende, dat bij de officieren 
van gemeld korps bezwaren bestaan ten aanzien van de 
uitvoering dezer wet; 

Besluit aan den Ede1achtb. Volksraad rnachtiging 
te vragen, omtrent die wet zulke bepalingen te maken 
en maatregelen te nemen als de Uitvoerende Raad 
noodzakelijk en wenschelijk mocht voorkomen, om aan 
die bezwaren tegemoet te komen. 

Vollcsraadsbesluit art. 1204, dd. 26 Juli 1889. 

Bovenstaand Uitvoerende Raadsbesluit, in stemming 
gebracht zijnde, werd dat goedgekeurd met 31 stem
men tegen 1. 

1
) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant van 1 

April 1891. 
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UihJoeTenrle Raadsbeslwit, cwt. 240, dd. ,'28 A])J'il 1891. 

Aan de orde: Minute H. 5396180, wa:trin Uitvoerende 
Haadsbesluit art. 461, dd. 26 Juli 1889, en Volksraads
besluit, art. 1~04, dd. 26 Juli 1889. 

Besloten als de gewijzigde wet no. '2, 1889, in
houdende strafbepalingen voor de Hijdende Artillerie 
en Politie der Zuid-Afrikaansche Hepu bliek, de artikelen 
van kracht te be pal en van af de pu blicatie in de Staats
courant, zooals aanbevolen door Comrnandant-Generaal 
en Staatsprocureur. 

G EWIJZIG DE WET N°. 2, 1889, 1
) 

INHOUDENDE STRAFBEPALINGEN VOOH DE RI.JDENDE ARTIL
LEIUE EN POLlTIE DER ZUID-AFHIKAAXSCHE HEPUBLIEK. 

Anre. 1. De rechtsn~acht of rechtspleging over offlcieren, 
onderofflcieren, enz., enz., enz. 

§ 1. De rechtsmacht of rechtspleging over offideren, 
onderoff1cieren en manschappen der Rijdende Artillerie 
en Politic kan uitgeoefend worden volgens de geaard
beid der misdaad: 

a. door de militaire overheid; 
b. door de civiele macht. 
De misdaden, die door de militaire overheid kunnen 

onderzocht en gevonnist worden, zUn diegene welke 
een militair karakter hebben, en rnet den dienst in 
betrekking staan, zooals : · 

1. lnsubordinatie; 
2. Muiterij; 
3. Oproer; 
4. Wederspannigheid en oneerbiedig gedrag tegen 

een militaire wacht; 
G. Desertie; 
6 Eigenmachtige verwijdering; 
7. Opstoking van een desertiecomplot; 
8. Plichtverzuim op wachtdienst; 
9. Lafhartigheid ; 
10. Stoornis van tucht en order; 
11. Verbreking van dienstvoorschriften; 
12. Zelfverminking; 
13. Onbevoegde werving; 
14. Bespieding; 
15. V erstandhouding met den vijand; 
16. Publieke gewelddadigheid 
17. Misbruik van macht; 

1
) Zie bladz. 83 L. W. 1888-1889. 
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Alle misdaden, hierhoven niet vermeld en welke Welke de civiele 
niet in bctrekking staan met den dienst, vall en onder rechtsmacht beslist. 

de civiele rechtsmacht, in dat geval kan een militair 
persoon aan de civielc macht overgeleverd worden 
voor onderzoek en strafilng. 

Hieronder staan eenige der misdaden, die door de 
civiele macht moeten behandeld worden: 

1. Vervalsching of namaking van publieke crediet
papieren; 
· 2. Muntvervalsching; 

3. Stoornis in kerken of vergaderingen; 
4. Ernstige gevallen van ontucht; 
5. Moord en manslag; 
6. Zware lichamelijke verminking of beschacliging; 
7. Brandstichting; 
8. Diefstal door inbraak; 
9. Ontvreemding; 

10. Roof; 
'11. Plundering; 
12. Bedrog; 
13. Laster of eerroof; 
14. Hul pverleening aan miscladigers; 
15. Andere misdaden van ernstigen aanl. 

Inclien een Inilitair zich 1nedeplichtig of schuldig Politie-overtredin
maakt aan een andere misdaad, die, ofschoon van geen gen. 
militair karakter, ook niet als crimineele zaak kan be-
schouwd worden, zooals: clronkenschap, rustverstoring, 
vechten, overtreding van dorpsregelingen, enz., en hij 
aangehouden wordt door de burgerlijke macht, moet 
r1ij zoncler verzuim aan de militaire overheid, met de 
noodige inlichtingen, overhandigd worden. 

Daar de oflicieren door de politic gekend zijn, mogen 
deze wegens overtreding, niet aangehouden worden. 

Waar leden der rijdencle artillerie en politie door 
constabels worden aangehouden, mag zulks niet gedaan 
worden op eene wijze in strijcl met de militaire eer. 

De uitvoering van het militaire rechtsgebiecl ge- Bij wie de militaire 
schieclt door de clrie volgende ins tan ties : rechtsmacht berust. 

1. Het dagelijksch ochtendrapport; 
2. Het strafrapport; 
3. I-Iet generaalsrapport of krijgsraad. 

I. Het dagelijksch ochtendrapport: 

Het dagelijksch ochtendrapport bestaat 
gende personen : 

1. De kapitein der artillerie; 
2. De onclergesc hikte offl cieren ; 
3. De onderofflciercn. 

Ochtendrapport, 
uit welke personen 

uit de vol- samcngesteld. 
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De kapitein is voorzitter en moet volgens recht en 
geweten · uitspraak doen. . 

Bij het ochtendrapport kunnen alle lagere misdaden 
onderzocht en gestraft worden, zoolang als deze niet 
als crimineel kunnen beschouwd worden. 

Welke straffen het Het ochtendrapport is gerechtigd de volgende 
kan uitspreken. straffen uit to spreken: 

Strafrapport uit 
welke personen sa
mengesteld. 

Welke straffen het 
kan uitspreken. 

1. Aan officieren: 
a. waarschuwing; 
b. kamparrest tot 14 dagen; 
c. kamerarrest tot 7 dagen ; 

2. Aan onderofficieren : 
a. waarschuwing; 
b. tot £2 boete ; 
c. kamparrost tot 30 dagen; 
d. arrestkarner tot 14 dagen ; 
e. terugzetten tot een lageron rang. 

3. Aan manschappen: 
a. waarschuwing; 
b. tot £2 boete ; 
c. kamparrest tot verder order; 
d. arrestkamer tot 30 dagen ; 
e. harde arbeid tot 30 dagen; 
f. sluiten in het blok tot 6 uren; 
g. kanonrijden tot 4 uren. 

II. Het Strafrapport: 
I-Iet strafrapport wordt gevormd door het officiers

korps rijdende artillerie en politie, waarvan de comman
dant voorzitter is, dezen laatste wordt opgedragen de 
zaken te onderzoeken en te vonnissen. 

Het strafrapport behandelt de misdaden, die bij het 
ochtendrapport niet kunnen afgehandeld worden. B~j 
dit rapport kan ook appel tegen straffen van het 
ochtendrapport ingebracht worden. 

De straffen, welke opgelegd worden door het straf
rapport, zijn de volgende: 

1. Aan officieren : 
a. waarschuwing. 
b. tot een maand kamparrest. 
c. tot een maand kamerarrest. 

2. Aan onderofficieren: 
a. waarschuwing. 
b. tot twee maanden kamparrest. 
c. tot een maand arrestkan1er. 
d. tot £5 boete. 
e. terugzetten tot een lageren rang. 
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3. A an manscha ppen : 
a. waarschuwing. 
b. kam parrest tot verder order. 
c. arrestkamer tot twee maanden. 
d. tot £5 boete. 
e. harde arbeid tot 6 maanden. 
f'. sluiten in het blok tot 12 uren. 

III. Het generaalsrapport of krijgsraad. 

a. Het generaalsrapport of de luijgsraad is eene 
vergadering van alle actieve officieren der Rijdende 
Artillerie en Politie, hebbende als Voorzitter Zijnedel
gestr. den Commandant-Generaal. 

b. In ernstige gevallen kan de beschuldigde aan
zoek doen, om door een rechtsgeleerde te worden bijge
staan. De krijgsraad kan zulks toestaan of afwijzen. 

c. De krijgsraad heeft het recht bij ernstige ge
vallen aan den Staatsprocureur te vragen voor de rechts
pleging op te treden. 

d. Alle misdaden, welke niet mogen behandeld 
worden door het strafrapport, zullen onderzocht en ge
vonnist worden door den kr~jgsraad, welke ook appels 
tegen het strafrapport behandelt. 

e. De krijgsraad oefent de hoogste rechtsmacht uit 
in krijgszaken, en kan dezelfde straffen opleggen als 
het Hooggerechtshof, De misdaden en omstandigheden 
volgens welke deze groote straiTen moeten toegediend 
worden, zijn in de krijgsartikelen beschreven. 

De meerderheid van stemmen der tegenwoordig 
zijnde officieren beslist over het uit te spreken vonnis. 

Bij gelijk getal van stemmen beslist de voorzitter. 

N adere bepaling der straffen. 

I. De doodstraf. 

a. Door ophangen. V oor dit doel kan de veroor
deelde in hand en van de burgerlij ke macht worden ge
steld. 

b. Door doodschieten. Ingeval een soldaat met 
dit vonnis wordt gestraft, moet hetzelve uitgevoerd 
worden 24 uren, nadat de veroordeelde hiermede be
kend gemaakt is. 

V oor de uitvoering van dit vonnis worden door 
e~ne loterij 8 manschappen en 1 luitenant aangesteld. 
V1er der manschappen worden voorzien met geladen 
geweren, de vier andere met ongeladene. :Men zal zorg 
dragen dat de rnanschappen niet weten of hun geweer 
geladen of ongeladen is. De manschappen zullen plaats 
nemen op 5 stappen van den veroordeelde, het geweer 

Generaalsrapport of 
krijgsraad, uit welke 
personen samenge
steld. 

Rechtsgeleerde bij
stand voor den' be-
schuldigde. · 

Staatsprocureur. 

Omvang v. d. juris
dictie v. den krijgs
raad. 

Dito. 

Op welke wijze de 
doodstrafmoet wor
den toegepast. 

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



1891J 378 

gericht op ~djne borst. Op gel~jk.en tijd moeten zU op 
het commando van den luitenant schieten. Het commando 
geschiedt niet rnet woorden maar met eon teeken van 
den sahel. Geeft de veroordeeldo nog teekenen van 
leven, zoo moet de luitenant (welke zjjn revolver bij 
zich moet hebben) oogenblikkelijk een einde aan zijn 
leven maken. 

II. Harde arbeid. 
Bepalingenomtrent a. lndien een soldaat gestraft wordt rnet harden 
de ~traf "harde - arbeid, kan hij aan de burgerlijke gevangenis overge
arbmd." aeven worden, teneinde zijne straf te ondergaan. In 

dit geval wordt de veroordeelde nit het Hijdendo Artil
lerie en Politiekorps gezet. 

De straf " arrestka
mer" en de verzwa
ringen dier straf. 

b. Een soldaat. 1net harden arbeid gestraft door het 
ochtend- of strafrapport, rnoet zijn straf in het kamp 
der Hijdende Artillerie en Politi.e ondergaan. Hij slaapt 
in de arrestkarner, waar hern zijn voedsel gebracht wordt, 

c. Het salaris van een persoon, gestraft met harden 
arbeid wordt tot een shilling vermindord; het overige 
vvordt teruggestort als boetegeld. 

d. De persoon, welke zulke straf ondergaat, mag 
het kamp niet verlaten, en moet oogenblikkelijk na 
het verrichten van zijn werk in de arrestkamer gebracltt 
worden. 

De militaire ovorheid kan hem ook een ketting 
met kogel aan den linkervoet bevestigen, ten einde zijn 
straf te verzwaren. Zoodanig persoon kan aan de bur
gerlijke macht worden overgeleverd om zijn straf 
to volbrengen, zoodra hij zijn arrest breekt of zich slecht 
gedraagt, als wanneer hij geheel uit het korps gezet 
vvordt en zijn salaris geheel zal ophouden. 

Ill. Arrestkamer : 
Deze straf bestaat in het opslniten van een persoon 

in een claarvoor bestmnd lokaal. De volgendo verz-vra
ringen van straf kunnen toegepast wijrden. 

a. Hard leger. Eene kombaars wordt in dit geval 
aan den arrestant toegestaan. 

b. Donker arrest. De arrestkanwr wordt voor eon 
bepaalden tij d verdonkerd. 

c. Afnemen van rooktabak. 
d. Vastdagen. Arrestanten kunnen elke 2 of3 dagen 

vastdagen opgelegd worden; in dit geval krijgen zij 
alleenlijk een rantsoen brood en water. 

De arrestanten moeten hun geld, papieren, zakmes, 
enz., aan den wachtcommandant afgeven. Er worden 
hun ook geen boeken of licht toegestaan, tenzij in 
buitengewone omstandigheden. Het salaris van zulke 
arrestanten vvordt verminderd tot 1 shilling per dag. 
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IV. Kamerarrest. 
Deze straf wordt :lilechts aan officieren opgelegd on Kamerarrest alleen 

bestaat hierin, dat zij hunne woonkamer niet voor een aan officieren opge
bepaalden tijd kunnen verlaten. De gestrafte officier legd. 
mag geen dienst doen gedurende zijn straftijd. 

V. Kam parrest. 
Het kam parrest voor officieren zoowel als voor Omschrijving der 

manse happen bestaat hierin, dat zij het kamp buiten straf "kamparrest." 

dienst niet rnogen verlaten, ook mogen z\j den winke] 
in het kamp niet betreden en doen hun dienst als ge-
woonlijk. 

VI. Kanondjden. 
Deze straf wordt alleen aan manschappen opgelegd Omschrijvi:ng der 

voor mindere o-vertredingen in dienst, en bestaat hiorin, straf "kanonrijden." 

dat de gestrafte persoon op den loop van een kanon 
moet rijden zonder dat zijn voeten den grond raken. 

VII. Sluiten in het blok. 
De persoon welke deze straf rnoet ondergaan wordt 

met een of beide voeten en voor een bepaalden tijd in 
een blok gesloten. Deze straf worclt alleen ondergaan 
door de manschappen en nooit in bet publiek; en wel 
aan dezulken, die zich uiterst brutaal gedragen hebben, 
of wier eergevoel zoo laag is, dat andere straiTen niet 
meer baten. 

VIII. Boete. 

Bepalingen om trent 
de straf "slniten in 
't blok." 

De boete, waarmede de onderofficieren en manschap- Opwelkewijzeboete 
pen gestraft worden, zullen van het maandel\jksch salaris verhaald wordt. 
afgetrokken worden; daarvan moet behoorl\jk boek ge-
houden worden en alleen worden gebruikt ten dien~te 
van d~ manschappen, zooals daarover besloten wor(lt 
door den raad van officieren. 

IX. Waarschuwing. 
OndArofficieren en manschappen kunnen door het Waarschnwingen. 

straf- en ochtendrapport wegens geringe overtredingen 
gewaarschuwd worden, doch moet dit gebeuren in af-
wezigheid van ondergeschikten en op eene rnanier dat 
zoodanige persoon niet in zijn eergevoel gekrenkt wordt. 

KRIJGSWET. 

De kr\jgsartikelen hebben tot doel den soldaat in 
de gewichtigste bepalingen der straffen te onderrichten. 

1. Insubordinatie. 

1. Die zich schuldig maakt aan geweld door mis- Waarin de misdaad 
handelingen of wapenen tea:enover een meerdere in "insubordinatie, 

......, bestaat. 
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dienst; of een ontvangen order tegenwerkt of een aan
val tegen een meerdere met een moorddadig doel of 
zonder gevolg uitoefent, pleegt de misdaad van insub
ordinatie en wordt zoowel in; oorlog als in vredestijd 
met den dood door de wa penen gestraft. 

2. Diegene, die in oorlogstijd een behoorlijk gegeven 
dienstorder weigert uit te oefenen, of een gewichtige 
order tegen den vijand niet volbrengt, is onderhevig aan 
deze zelfde straf~ die op hem kan worden toegepast. 

3. Dezelfde straf wordt toegepast in oorlogstijd aan 
die, welke tegen een order op gewelddadige marrier 
tegenstand bieden, alhoewel die order van geen mili
tairen aard is, maar zoodanig doel heeft, dat het tot 
voordeel van den Staat of het leger is, en de soldaat 
de noodige bekwaamheid bezit de order te volbrengen. 

Alle andere schendingen tegen dit artikel worden 
als zware middaad met gevangenisstraf (met of zonder 
harden arbeid) tot tien jaren, of als lichte misdaad met 
streng arrest tot 6 maanden gestraft. De onderofficie
ren en bombardiers, worden tot een. lageren rang te
ruggezet. 

Het niet vol brengen van een gegeven order kan 
niet beschouwd worden als insubordinatie, wanneer; 

a. De gegeven ordei· met den dienst of met de 
getrouwheid, aan de Regeering verschuldigd, in strijd is. 

b. De gegeven order eene openbare strafbare han
deling tengevolge heeft, 

c. Zulke omstandigheden voortbrengt, die niet voor
zien werden bij het geven van een bevel, en die van 
zulk een aard zijn, dat bij letterlijke uitvoering aan den 
dienst een blijkbaar nadeel wordt aangedaan. 

2. Mniterij. 

Omschrijvingvande 1. Soldaten, welke in gemeenschap met anderen 
misdaad "muiteriJ"·" · h tt t b d d" d z1c verze en egen een estaan e wnstor er, tegen 

hunne oversten of hunne orders, of slechts eene af
spraak maken, alsook die bet wagen opstokende taal of 
handelingen, waardoor een opstand kan ontstaan, te 
bezigen of te plegen, maken zich schuldig aan mui
terij. 

2. Wanneer de opstokingen eene gevaarlijke stem
ming der gemoederen of eene neiging tot wederspan
nigheid in den dienst teweeg gebracht hebben, alhoe
wel deze opstokingen zonder gevolg gebleven zijn, 
worden de stichters en aanvoerders met den dood met 
de wapenen gestraft. 

3. Wanneer zich een of meer muiters tegen een 
officier ontstuimig of dreigend gedragen, of wanneer de 
gehoorzaamheid van meer personen feitelijk geweigerd 
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wordt, alsook wanneer een plichtmatige dienst tegen 
den vijand geweigerd wordt of de uitvoering er van 
verhinderd of op eenige wijze groot nadeel aan den 
dienst veroorzaakt, worden deze overtredingen met den 
doodstraf met de wapenen gevonnist. 

4. Een soldaat welke gedurende eene muiterij de 
hand legt aan een overste of tegen hem gebruik 
maakt van wapenen, wordt zoowel in vrede als in oor
log met den dood met de wa pen en gestraft' 

5. Buiten de bovengenoemdG gevallen, waardoor Strafbepaling. 
een soldaat met den dood gestraft wordt, wordt de 
muiter volgens de omstandigheden met gevangenis 
(met of zonder harden arbeid) van een, tot zelfs 10 
jaren gestraft. 

3. Oproer. 

1. Wanneer het samenspannen van gewapende Omschrijving der 
manschappen, welke door hunne wederspannigheid of misdaad "oproer." 
door gebruikte middelen het oproepen van een gewa-
pende afdeeling veroorzaken, wordt dit beschouwd als 
oprocr, en zijn allen sehuldig, welke op het oogenhlik 
dat de gewapcncle macht gerecd staat tot hot onder-
drukken van hot oproer, nog aa.n de samenspanning 
deel nemen. 

2. Bij een groot getal van oproermakers zal de dood Strafbepalingen. 
door de wapenen toegepast worden aan ieder tienden 
man, dien bet lot bestemt en aan alle medeschuldige 
officieren en onderofficieren. 

3. Als het standrecht niet publiek gemaakt is, zul
len de stichters en de aanyoerders de doodstraf onder
gaan. 

De schuldige officieren en onderofficieren en van 
de deelnemers aan bet oproer alle degenen, die een 
persoon van de tegen onderdrukking des oproers ge
commandeerde wacht, gewond of gedood heeft. 

Allc andere medeschuldigen worden met gcvange
nisstraf (met of zonder hnrden arbcid) tot ten hoogste 
10 jaren gestraft. 

4. Tfederspannigheid en gebrek au,n eerbied tegenover 
eene gewapende macht. 

1. Die zich tegen eene gcwapende macht met wa
penen verzet en de wacht wondt, wordt door den dood 
met de wa pen en gestraft. 

~·. Die rnet ~e.n gewelddadig aangrij pen of rrwt ge
vaarh.Jke hedre1gmgen tegen eene o·ewapende wacht 
~ederstand biedt, die bczig is een thelangrijke order 
tnt te voeren en het doel van dezen weerstand is de 

Strafbepalingen op 
weerspannigheid, 
enz. 
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uitvoering van die order te beletten, zal dezelfde straf 
ondergaan. 

3. Andere gevallen van wederstand tegen die wacht 
worden met gevangenisstraf (met of zonder harden 
nrbeid) tot 10 jaren gestraft. . 

4. Degene, die een wacht, welke hem w1l aanhouden, 
na daartoe tweemaal gewaarschuwd te zijn, weigert te 
vo1gen, of moedwillig in hare nabijheid geraas maakt 
of dezelve op eenigerlei wijze beleedigt, wordt met kamp
arrest of arrestkamer gestraft (tot 3 maanden). 

5. De vorenstaande gevallen en bepalingen zijn ook 
geldig ten opzichte van wederstand tegenover schild
wachten, patrouilles, rondes, alsook tegen politie in 
uitvoering van hun dienst. 

5. Deserlie. 

-1. lle soldaat, wclke met hut duel om vom· altijrl 
zjjn dienstplicht te ontwijkcn, zijn tt'oep vedaat of aan 
cene oproeping niet beantwoordt, maakt zich schuldig 
aan desertie. 

Zoodra tegen het desel'teeren het standrecht geJHL
hliceenl is, zal elk persoon, welke na het pttblieeeren 
daarvan onisnapt is, gelij k hij de eerste desertie, tot 
den dood met de wapenen gostraft worden. 

2. Dezelfde straf zal de deserteur ondergaan, wan
neer hij reeds driemaal wegens desertie gestraft was, 
of welke degenen~ welke hem aanhouden wilden, zwaar 
gm'\rond of gedood heeft. 

Verder in tijd van oor·log elk deserteur, die: 
a. In de nabijheid van den vijand als schildwacht 

staande, door het verlateu van zijn post of eenige andere 
plaats, groot nadeel veroorzaakt en ontsnapt. 

b. Deze misdaad met een of meerdere van zijne 
kameraden volbrengt. 

c. Vvel ke reeos vroegtx voor deserteeren tweemaal 
gestraft is. 

d. AJs een officier van een tt'oep ontsnaJ>t, staande 
onder de. str·engnre wetten in oorlogst~jd geldig. 

In a lie gevallen him· niet genoemd W(H'dt desertie 
rnet gevangenis (met of zonder lmnlen arheid) van 1 
tot /10 jaren gestraft. . 

De vrij-vvillige overgave van ncn desertenr, bev1·ijdt 
<len schuldigc van de doodstraf, doch alsdan zal de 
vorenstaande straf in hoogste mate op hem worden 
tqegepast. 

fJ. Eigenrnachtige verwijdering. 

Strafbepaling tegen Eigenmachtige verwjjdering, zonder· het doel zich 
ejgenmachtige ver- voor alt\jd aan den militairen dienst te onttrekken, als
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ook het te laat verschijnen bij eene oproeping of over 
verlot wegblijven, worden met kamparrest of kamer
arrest tot 6 maanden gestraft. 

7. Aanstoking van een deserl'iekomplot. 

1. Wie een of meer soldaten overhaalt tot desertie 
maakt zich schuldig aan dit artikel. De aans1oker wordt 
gestraft als een deserteur, al is ook z~in plan niet ge
lukt, en is h\i met zijne kameraden overeengekomen 
omtrent de uitvoering. 

2. De aanstoker begint van voren af aan zijn inge
zworen tijJ van den dag, dat hij zijne straf volbracht 
heeft, indien zulks verlangd wordt. 

8. Plichtverzuitn op wachtdienst. 

J. lndien een schildwacht zijn post eigenmachtig 
verlaat of zich laat aflossen zonder de tegenwoordigheid 
van den wachtcommandant, op zjjn post slaapt, zich 
bedrinkt of in zijn dienst nalatig is, wordt deze be
schouwd zich aan overtreding van dit artikel of plicht
verzuim op wachtdienst te hebben schuldig gemaakt. 

~. Wanneer in tijd van oorlog door zulke overtre
ding eene groote schade ontstaat, wordt de schuldige 
veroordeeld tot den dood met de wa pen en. 

3. Andere zware gevallen van plichtverzuirn wor
den naar gelang der omstandigheden van 5 tot 10 jaren 
gevangenisstraf gestraft; lichtere gevallen met arrest 
tot 3 maanden. 

4. De in dit artikel voorgeschreven straflen, trcffen 
ook den cmnrnandant van eene wacht of cseorte, die 
z~jnen ondergeschikte niet genoegzaarn ondcrricht, hun 
plichtverzuim toelaat of dit zelf begaat. 

9. Lafharti,q heid. 

1. Wie nit vrees vom· zijn eigen vciliglleid tegen 
den vijand de vereischte tegenstand niet volbrengt, en 
welke h\i bekwaarn is te vo]brengen, of wie zoekt het 
gevaar te ontwjjken of rnet woorden of teekens de 
bangheid van anderen verwekt, rnaald zich schuldig aan 
lafhartigheid. 

Strafbepaling op 't 
aan&token van een 
c1esertiekom plot. 

S t rafbepalingen 
tegen plichtverzuim 
op wachtdienst. 

Omschrijving v. de 
misdaad "lafhartig
heid." 

2. W ordt gestraft voor lafhartigheid met den dood 
door de wapenen, degenen: 

a. welke als kommandant van een vaste plaats, deze Strafbepalingen. 
verlaat, zonder den uitersten tegenstand te bieden of 
overgeeft, alsook de kommandant van eene niet vaste 
P:l.aats of lager, gelegerd in het vrije veld, en die zich, 
ZlJn lager of afdeeling op lafhartige wijze aan den vijand 
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overgeeft, of de militaire bezetting, welke hij volgens 
order tot hot laatste oogenblik moest verdedigen, bij de 
aankomst van den vjjand verlaat en daardoor belangrijk 
nadeel veroorzaakt; 

b. welke in eene vijandelijke gelegenheid zijn kanon, 
ammunitie of bespanning aan hem toevertrouwd tot 
Ieiding of bedekking, zonder de grootste noodzakelijk
heid verlaat of aan den vijand overlaat; 

c. welke weigert tegen den v~jand te vechten, ge
durende een gevecht lafhartig wegblijft, kruipt of loopt; 

d. welke in eene vaste pla~ts door den vijand in
gesloten van overgaaf spreekt of in het algemeen in 
vijandelijke gelegenheden lafhartige of gevaarl~jke taal 
voert, wanneer daardoor gevaar zou kunnen ontstaan. 

3. leder overste is verplicht in gevallen, dat bet 
wegloopen of de lafhartige woorden van een onderge
schikte 8en oogenblik van gevaar voor den dienst of 
voor den geest des krijgsvolks zou kunnen veroorzaken, 
den schuldige op de plek dood te schieten ofhet oogen
blikkel~ik nederschieten te bevelen. 

4. lnclien oon gehoelo of gedoelto van eon troep 
llunnen plicht niet doon in eon goveeltt of togen den 
wil van don commandant eono vasto plaats verlaten, 
zonder den vij and weerstand te bieden, zich zonder 
noodzakeljjkhoid gevangen gevon, of door moedeloos
heid den commandant dwingon terug te trekken of 
zich over te geven, \vorden do officieren zeker en van 
de manschappen de tiende man, te bepalen door het lot, 
rnet den dood door de wapenen gestraft. Buitendien 
zal de lafhartige troep zijn vaanclol verliozon, tot hij 
weder voor den vjjand uitmunt. Kleine afdeelingen 
worden tusschen de andere troepen verdeeld. · 

5. Andere gevallen van lafhartigheid of vorsaagd
lleirl alsook hot verspreiden van slochte oorlogstijdingen 
of ovordrijven der v~jandelijke steride, waardoor een 
troep moedeloos wordt, zijn met gevangenis (met of 
zonclor 1mrden arboid) to hostra!Ton. Uit<lrukkingon van 
vorsaagdhoid, die zondor nadooligen inclruk zijn go
Lleven en ook goen b~jzonclor govaar tongevolge hadden, 
worden met arrest tot 6 rnaanden gestraft. 

10. Stoornis van tucht en orde. 

1. Overtredingen van voorschriften en gegeven he
velon, welke rlienen tot handhaving van tncht en orde 
worden gedeeltelijk als Z\raro, gedeoltelijk als lichte 
rnisdaden gestraft. 

2. Diegon0, welke geduronde eon gevecht uitgaat 
orn buit te makon voor het toegelaten is, of togen eon 
gegeven verhod zich tegen den rneerdere weerspannig 
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toont. wordt met den dood door de wapenen gestraft, 
en in geval een oogenblikkelijk voorbeeld noodig is, 
dadelijk neergeschoten. 

3. Eene zware misdaad 
verder begaan door: 

tegen tucht en orde, wordt Welke als zware 
misdaden be

a. die, welke een uitgesproken straf moet onder
craan en den aangestelde tot volvoering der straftegen
~tand biedt. 

b. die, welke in tijd van oorlog als spion (marau
deur) gevonden wordt. 

c. die, welke weerlooze gewonden of ziekliggende 
vijanden mishandelt. 

d. die in de nabijheid van den vijand in een vaste 
plaats op een ongewonen of beletten weg uit- ofingaat 
en daardoor de plaats aan een gevaar wordt blootgesteld. 

e. die door dronkenschap onbekwaam is een dienst 
hem opgelegd te verrichten of behoorlijk te voorzien 
en daardoor schade veroorzaakt. 

f. die in een toestand van dronkenschap een zware 
misdaad in dienst begaat. 

Zulke overtredingen worden met 5 jaren en volgens 
de omstandigheden met 10 jaren gevangenis gestraft. 

4. Andere lichte overtredingen, zooals: weigeren 
eene straf te volbrengen, of in arrest te gaan, en het 
aanbrengen van een grooter getal personen dan toe
gelaten wordt volgens § 14, dronkenschap buiten dienst, 
schulden maken, rondzwerven bij nacht en andere 
overtredingen, die belet z~jn, omdat zij een schadelijken 
in vloed op den dienst uitoefenen, worden met kamp
arrest of met arrestkamer gestraft (tot 6 maanden.) 

11. Verbreking van dienstvoorschriften. 

1. Handelingen of verzuimen, die in art. 10 niet 
beschreven zijn, mal:tr met het dienstreglement of andere 
voorschriften en bevelen tegenstrijdig zijn, worden als 
zware of lichte militaire misdaden gestraft. 

Hierbij behooren voornamelijk: 
a. Mededeelingen, ook zonder verradeUjk doel, 

van bevelen, maatregelen, plannen en onderwerpen, die 
moeten geheim gehouden worden, of herkenningstee
kenen buiten weten van een persoon. Deze misdaden 
worden met den clood door de wapenen gestraft, wan
neer de sehuldige veronderstellen kan, dat het geheim 
ter kennis van den vijand kon komen, on daardoor eene 
groote schade veroorzaakt. 

25 

schouwd worden. 
S trafbepalingen. 

Welke als lichte 
misdaden be
schouwd worden. 

Strafbepaling. 

Welke vergrijpen 
beschouwd worden 
als verbreking van 
dienstvoorschriften. 
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b. llet verliezen van geheime dienstdoeurnenten 
door deze op nalatige wijze te bewaren. 

c. Eigenmachtige verwijdering van een gevechts
plaats, zonder bezig te zijn met het wegbrengen van 
gevangenen, gewonden of buitgemaakte goederen. 

d. Het verrichten van onjuiste rapporten, tenzij door 
overhaasting of bij gebrek aan oplettendheid, alsook bet 
verzwijgen van zoodanige meldingen over vijandelijke 
bewegingen. 

e. Verstandhouding, correspondentie of anderen 
omgang met den vijand zonder hoogere toestemming. 

f. V eroorzaken van valsch alarm in de nabij heid 
des vijands, door moedwillig schieten, ontjjdig gebruik 
van trommel of trompet, afvuren van het geweer bij 
het terugtrekken en dit zonder te mikken. 

g. Niet of te laat verschijnen of zich aanbieden in 
oen toestand onbekwaam voor dienst, b~j een alarm. 

h. Nalaten van plichtelijke oplettendheid van meer
dere tegenover ondergeschikte, bij voltrekking van een 
dienstbevel. 

i. Onbevoegde ontvreernding of moedwillig bescha
digen, wegwerpen of verliezen van zijne monteering, 
wapenen of uitrustingstukken, zijne arnrnunitie of dienst
paard. 

j. Mishandeling van een onderg~:schikte door slagen 
of schoppen, of onwettig straiTen. 

k. Opgeschort inrukken van officieren na voldane 
order of na aanhooren der redenen, waardoor zij voor 
een tijd van hunnen troep verwijderd waren. 

2. Deze overtredingen, (in oorlogs- of in vredestijd 
begaan) en welke groot of klein nadeel veroorzaken, 
worden met gevangenis, met of zonder harden arbeid, 
tot 5 jaren, gestraft. 

Andere overtredingen, welke geen bijzondere schade 
of nadeel voor bet leger of den dienst in het algemeen 
of bijzonder na zich slepen, zijn strafbaar in het bij
zonder bij herhaling met arrest tot 3 maanden. 

3. Wanneer het wegblijven bij een gevecht (onder 
punt c begrepen) zoo toeneernt, dat de troep oogenblik
kelijk gevaar lijdt, zijn de oversten gemachtigd de we
derspanningen op de plek dood te schieten of dit te 
doen uitvoeren door anderen, doch niet voor dat hunne 
waarschuwingen zonder gevolg blijven. 

12. Zelfverminking. 

Strafbepaling op 1. Diegene, die na aflegging van den eed zi~h on-
zelfverminking. bekwaam nmakt tot den dienst 't z~j door verminking 

van zijn lichaam, 't zij door moedwillig veroorzaken van 
ziekte, ten einde zijn ontslag te verkrijgen, is strafbaar 
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volgens dit artikel met tien jaren hard~n ar~eid, wan
neer hij geheel onbekwaarn tot den drenst rs, en met 
8 jaren harden arbeid, wanneer deze vermrnking hem 
niet geheel onbekwaam maakt. 

13. Onbevoegde werving. 

1. Zijn schuldig aan onbevoegde werving: 
a. Diegene, die binnen dezen Staat of in bet bereik 

der opstelling van het leger in deze Republiek, in bet 
buitenland een militair persoon, arnbtenaar of een per
soon, behoorende tot het gevolg van ~en leger voor den 
dienst van vreemde wapenen aanwerft. 

b. Die, welke door zijn eed tot militairen dienst 
verplicht is, en een persoon tot kolonisatie naar een 
vreemd land aanwerft. 

c. Diegene, die tot bereiking der aangehaalde feiten 
een menschenroof begaat. 

2. \Vanneer deze misdaad in oorlogstijd ten voor
deele van den vijand gepleegd wordt, zoo zal de schul
dige den dood door ophanging ondergaan. 

3. De andere gevallen worden met gevangenisstraf 
(met of zondcr harden arbeid) van 5 tot 10 jaren gestraft. 

De in § c bedoelde overtreding met levenslangen 
dwangarbeid. 

14. Bespied'ing. 

Omschrijving van 
"onbevoegde wer
ving." 

Strafbepalingen. 

1. Die de sterkte of staat van de krijgsmacht ofhet Omschrijving der 
leger in het algemeen, of eenige verstandhouding of ~isd~,ad "verspie
voorwerp, welke op de verdediging van den Staat, of dmg. 
operaties van het leger betrekking hebben, bespiedt, 
met het doel den v~jand of diens aanvoerders hiervan 
te onderrichten, bedrijft de misdaad van bespieding. 

2. De bespieder en zijne medeplichtigen worden Strafbepalingen. 
met den dood door ophangen gestraft, wanneer z~j deze 
misdaad in tijd van oorlog begaan, of in een tijd dat 
het klaar blijkt, dat de maatregelen of toerustingen 
tegen een verwachten buiten vijand of tegen in het 
binnenhnd werkzame oproermakers genomen wor·den. 

3. Wanneer het hoofd of zijne medeplicht:igen hier
mede niet bekend zijn, zoo worden zij naar gelang van 
omstandigheden van 5 tot 10 jaren gevangenis met 
harden arbeid gestraft. 

De gelijke straf moet degene onrlergaan, wannner 
hij de bespieding begaat in een tijd, dat deze maatregelen 
nog niet genomen waren. 

4. Degene, die moedwillig nalaat eene bespieding te 
voorkon ... en en te verhinderen, wanneer hij deze lichtelijk 
en zonder gevaar voor zich zelven of voor zijne onder-
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hoorigen kon verhinderen, of die opzettelijk nalaat ecme 
door -hem. bekende bespieding aan de bevoegde macht 
bekend te maken, wordt met 10 jaren harden arbeid 
en in bjjzondere gevallen en verzwarende ornstandig-
heden rrl8t 20 jaren gevangenisstraf gestraft. -

Aan de medeplichtigen, welke nit berouw de mis
daad verhinderen, of deze bekend rnaken aan de bevoegde 
macht, op een tijd, dat de overtreding nog kan verh1n
derd worden, wordt vrijspraak en geheimhouding der 
aangifte verzekerd. 

15. Verstandhouding mel den v'ijand. 

Juist zooals bespieding \vordt deze misdaad of cenige 
onderneming, welke ten doel lweft het leger van deze 
Republiek of eenig leger geallieerd met deze Republiek 
schade aan te doen, of den vijand te bevoorcleelen, 
gestraft. 

16. Publ'ieke rustverstor'ing. 

1. Is schuldig aan publiek gevveld: 
a. Degene, die tot haat tegen de Regeering of tegen 

de Staatsregelingen dezer Hepubliek tracht op te hitsen. 
b. Die tot tegenstancl aan de wetten of aan de 

bevelen van eene publieke macht aanspoort, aanwerft 
of verleidt. 

c. Die voor bet een of ander, onder a en b voor
noemd doel, zoekt verbindingen te stiehten en aan te 
knoopen. · 

2. De straf op deze rnisdaad is harde arbeid tot 
5 jaren. 

17. Publieke gewelddaden. 

Publieke gewelddaden~ zooals verstoring rnet geweld 
of bedreigingen tegen publieke overheden, tegenstand 
met geweld en wederspannigheid of bedreigingen tegen 
personen van de openbare veiligheid, zooals politie
dienaren, patrouilles, schildwaehten of eenig am btenaar 
in de uitoefening van zijn dienst, inbraak met geweld 
in vreemd vast goed, kwaadwillig beschadigen van vreemd 
goed, voornamel~jk van spoorwegen, telegrafen, bruggen 
enz., onhevoegd beperken der vrijheid van een menselVJ, 
ontvoering, bedreiging en afpersing worden met gevan
genisstraf (met of zonder harden arbejrl) naar gelang 
der omstandigheden van 5 tot 10 en 20 jaren zelfs met 
levenslangen dwangarbeid gestraft. 

18. Misbruik van ambtsrnacht. Omschrijving van 
en strafbepaling op 
de misdaad "mis- 1. Die van het dienstelijk ambt of van de betrakking 
:~~~.,;an ambts- aan hem toevertrouwd uit eigen belang, uit hartstoeht 

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



389 l1891 

of uit eenig ander clool, misbruik maakt met het doel 
den Staat of eenig persoon te benadeelen, wordt met 
harden arbeid tot 5 jaren, onder omstandigheden tot 10 
jaren gestraft. 
· 2. Die bij waarneming van gereehtigheid, <lienst
verleening of beslissing van publieke aangelegen heden 
zijnen plicht doet, rnaar tot bet uitvoeren van zijnen 
piicht, ambt of dienst een geschenk of gift aanneemt, 
zich eenig voordeel verschaft of zich in het algemeen 
tot eenige partijdigheid laat verleiden, wordt met gevan
genisstraf tot een of meer jaren gestraft. 

3. Degen en, die tot zoodanig mis bruik van am bt of 
dienstgeweld door geschenken of giften misleid worden 
zullen naar gelang der omstandigheden met harden 
arbeid tot 5 jaren gestraft worden, ook vervalt het 
gegevene of beloofde geschenk of de waarde daarvan 
volgens bepaling der wet aan de publieke kas. 

No. 151. R. 4793/91. 

Wijzigingen in en toevoegingen aan de supple
mentaire regulatien van hot Gezondheids-comite te 
Johannesburg, zie Staatscourant, 113 M_ei 189J, en Gou
vernementskennisgeving no. 5DjJ8D1, gepubliceerd in de 
Staatsconrctnt van 18 Febr. 1891. 

No. 152. R.1131bj91. 

Publicatie det· toevoegingen aan de sub-regulatios 
vo01· hot Gezondheids-comite te Johannesburg, zie 
Stacttscourant, 13 Mei 188/1. 

No 183. H. 0737/01. 

Pnblicatie Yan Uitvoerende llaadsbeslnit, art. 284, 
dd. 28 Mei 18D1, inl1ondende wijzigingen in het tarief 
voor het hospitaal te ]( lerksdorp. · 

R.14820cj90. 

_ Publieatie der overcenkomst tnssehen de Regeering 
en B. A. Kloppers e. a.. betre1l'ende bet aanleggen van 
waterwerkon ten dicnste rler goudmjjnmaatschappijen 
te Johannesburg, zie Staaiscourant, dd. 24 Juni 1891. -
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No. 229. H. 16743;90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, art. 252, 
dd. 1 Mei 1891. 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 23 Juni 1891. 

DR. W. J. LEYDS, 
S ta 'l tssecretaris. 

Aan de orde: Minute R.16743j90, inhoudende ver
zoek van de directie dt,r paardentram maatschappij te 
Johannesburg, om verandering te brengen in art. 26 
van de concessie. 

Besloten: het bedrag van 5°/o' der bruto inkomsten, 
die aan de Hegeering moet betaalcl worden, te veran
deren in 1 °/0 der bruto inkomsten, _en dat zulks ook 
van toepassing zal zijn op aile andere reeds hestaande 
paardentramconcessies in de Ztnd-Afi'ikaansche He
publiek. 

No. 278. H.12990/89. 

Verbetering van het foutief gepubliceerd art. 28 
van de subregulaties van het Johannesburg Gezond
heidscomite, opgenornen in de Staatscourant van 19 
Februari 1890 en verlenging van den termijn van appel 
in gezegd artikel bedoeld ; zie Staatscourant van 29 
Juli 1891. 

No. 338. H. 6633/91. 

Ter algemcene informatie worden hiermcde gepn
hliceerd onderstaande « Regnlatics voor cabs en andere 
r~jtnigen, tc huur staande op openhare pleinen tc 
Pretoria)), en goedgekeurd bij Uitvoerende Haads
besluit, art 394, dd. 7 September 1891, overeenkomstig 
1nachtiging verleend bij Vo1ksraadsbesluit, art. 77, dd. 
12 Mei 1890. 1

) 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 14 September /l891. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

--- ----------------
1

) Zie hladz. 49 van dit wethoek. Deze regulaties werden goed
gekeurd bij E.V.R.B. dd. 26 Aug. 1892, art. 1301. 
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REGULA TIES 

VOOH CABS EN ANDEHE RIJTUIGEN, TE HUUR S'fAANDE OP 
OPENBARE PLEINEN ENZ. TE PRETORIA. 

ART. 1. Houders van cabs of andere huurrijtuigen Standplaats v. cabs 
zullen toegelaten worden om op het Kerkplein eene op Kerkplein. 
standplaats in te nemen, mits zij geen hinder of aan-
stoot geven aan of in den weg zijn van personen, die 
zich daar bevinden voor kerkelijke doeleinden. 

2. De houders van zulke rijtuigen moeten behoorlijk Licentie-nummer 
gelicentieerd zijn, ten bewijze waarvan het nummer op cab. 
~vaaronder de licentie geregistreerd is, op eene zicht-
bare plaats van het voertuig op metalen of geemail-
leei·de porceleinen plaatjes aan het rijtuig vastgenageld 
of geschroefd wordt. 

3. De licentiegelden zullen voor icder rijtuig vijf Licentie-gelden. 
shillings bedragen per Inaand, en zullcn rnaandelijks 
op den ecr·stcm dag dcr maand hetaald rnoeten zijn. 
Echter knnnen deze gelden ook in eens voor het geheele 
jaar of voor een kwartaal betaald worden. 

4. In geen gelicentieerd rijtuig zullen meer personen Maximum te ver-
rnogen vervoerd worden dan do licentie toelaat. voeren personen. 

G. Stilstaande gelicentieerde rijtuigen zullen be- Plichten v. cabdrij-
sdwuwd worden als te worden verhuurd. ver. 

De dr\iver of lwuder van een stilstaand gelicentieerd 
rijtuig zal aan niemand den huur van zijn rijtuig mogen 
weigeren, tenz\i hij werkelijk op dat oogenblik zijn rij
tuig verhuurd heeft, als bewijs waarvan dan aan iedere 
buitenzijde van het rijtuig een bordje zal gehangen wor
den waarop in duidelijk zichtbare letters geschilderd 
staat: « Verhuurd >>. 

6. Na zeven uur p. In. tot zonsopgang van den 1sten Verhooging van het 
April tot den 30sten September, en na neaen uur p. In. tarief gedurende 

'---' den nacht. tot zonsopgang van den 1sten October tot den 3Lsten 
Maart zal lwt tarinf als bedochl bij art. 0 met de helft 
vcrnwot'derd kunncn \Yordcn. 

7. Elk passagior zal toegclaten \YOrdrn orn 20 lb. Passagiersgoed. 
passagiersgoed vr1j mc~t zich t(~ vervoeren, al het nwor-
dere gewicht zal na ondor]inge schikking vrrvoerd kun-
nen worden. 

8. De huurder van eenig rijtuig kan objecteeren Recht v. lmurder. 
tegen het verlangen van een ander persoon, die van 
he.tzelfde rijtuig tegelijkertijd gebruik wenscht te maken, 
mits gegronde redenen, zooals onder art.12 omschreven, 
opgegeven worden, en \vanneer bijvoorbeeld een vol-
gende }murder een kleurling is. 

De dr\iver is jn zu]ke gevallen verplicht om aan 
het verlangen van den huurder gevolg te geven; eehter 
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heeft de dr\jver ltet recht om zijne bezwaren bij den 
Landdrost in te dienen, wanneer hj_j meent door de 
handelwijze van den huurder; benadeeld te zijn of dam·
door schade heeft beloopen. 

0. Ieder persoon, die een rijtnig wenscht te lwren, 
zal verplicht zijn als en voor huur claarvoor te betalen 
volgens tarief. 

'fAIUEF. 

Huurgeld per uur voor elke omnibus £0 10 G 
Huurgeld per uur voor elke kar of spider 0 5 6 
Huurgeld voor elke 15 minuten boven het uur 

respectievelij k £0 2 6 en £0 1 6 voor het geheele 
voertuig. 

VERVOERGELD PEH AFSTAND. 

Van het Kerkplein naar iederc plaats binuen de stad 
ten Westen Aapjesrivier en terug ...... £0 1 0 

Voor 20 minuten rijdenstijd of gedeelte 
van 20 minuten . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 

Voor elke 10 minuten of gedeelte daarvan 
buiten de genoemde grenzen . . . . . . . . 0 0 G 

Voor het wachten of oponthoud voor iedere 
10 minuten of gedeelte daarvan . . . . . . 0 0 3 

10. Twee kinderen, elk onder de 12 jaren oud, zullen 
voor een persoon gerekend worden. 

11. De drijver of houder van eenig rijtuig heeft het 
recht om personen hem onbekend, of in twijfelachtige 
gevallen vooruitbetaling te vragen van de te verschul
digen gelden, en bij niet volcioening daarvan het ge
bruik van zijn rijtuig te weigeren. 

12. Geen drijver of houder van een rijtuig zal ver
plicht zijn om personen in een beschonken toestand te 
vervoeren, evenmin zal het hem veroorloofd zijn, dat 
personen, lijdende aan besmettelijko zirktr, van zi,jn 
rijtuig gebruik rnaken. 

13. Alle passagiersgoederen, achtergelaton of ver
geten in eenig voertuig, zullen door den drij ver binnen 
24 uren, nadat hij zulks ontdekt, bezorgd worden aan 
den Hoofdconstabel bij de politiestatie, die hern daar-. 
voor een ontvangstbewijs zal geven en verder de ver
antwoordelijke persoon zal zijn. 

14. De drijvers zijn verplicht binnen dertig minuten 
na zonsondergang twee of meer goed lichtgevende 
lampen of lantaarns op hunno r~jtuigen te ontsteken en 
deze te laten brandon zoolaug zij bij avond ofnacht op 
publieko wegen vertoeven. 
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15. De drijvers zullen niet meer mogen afleggen 
met hunne rijtuigen dan zeven mijlen per uur en niet 
minder dan zes m~ilen per uur, tenzij door den huurder 
van het rijttug aangezocht om rninder snel te rijden. 

16. Huurders ofverhuurders of drijvers, die zich aan 
overtreding van de artikels van deze regulaties schuldig 
maken, zullen in eene boete vervallen van 10 sh. tot 
£5 stg., of bij gebreke van betaling gevangenisstraf van 
zeven tot dertig dagen. Zoo ook zullen de huurders 
aan deze boete onderhevig z~jn, indien zij weigeren om 
de verschuldigde huurgelden te betalen, onverminderd 
de betaling van de huurgelden. 

17. De landdrost of rechter voor wien de aange
klaagde huurder zal terecht staan, zal bij het uitspreken 
van het vonnis tevens de verschuldigde huurgelden be-
palen, welke gelden dan te golijk met de opgelegde boete 
zullen moetcn betaald worden, zonder dat de ddjver 
of houder van het rjjtuig eene civiele actie behoeft in 
te stellen tot verhaal van die huurgelden. 

Aantal mijlen bin
nen het uur af te 
leggen. 

Strafbepalingen. 

Bevoegdheid v. den 
rechter. 

18. Geene zoodanige omnibus, kar of ancler rijtuig Tehuuraangeboden 
zal als voormeld te huur mogen worden aangeboden voertuigen moeten 
binnen gezegd jurisdictie gebied, zonder aldus te zjjn ~~~. genommerd, 

geregistreerd, genommerd en gelicentieerd. 
19. Alle zoodanige licentien rnogen voor het geval, Overdr. vanlicentie. 

dat het rijtuig, waarvoor zij is verleend, van eigenaar 
verandert, worden overgemaakt of overgedragen van 
den eenen persoon op den anderen, waarvoor geschre-
ven goedkeuring van den landdrost moet verkregen 
worden tegen beta1ing van vijf shillings. 

20. Op ieder zoodanig djtuig zal op eene zichtbare Tarief in voertuig 
plaats buiten of binnen hetzelve moeten geplaatst zijn op te hangen. 

1n do landstaal een tarief van kosten en het aantal 
personen dat het volgens de licentie mag vervoeren. 

21. Ingeval ecnig drijver ofkoetsier in rechten wordt Intrekking,enz.,der 
vervolgd wogens vet hreking of overtt·ecling van eon of licentie. 

1neer dozer regnlaties, kan diens licentie worden inge-
trokken of geschorst buiten en behalvc clo verdern straf 
hem door llet daartoo bevocgde lwf op te leggen. 

22. De eigenaars van alle gemelde rijtuigen zullen Onderhoud der 
die zindelijk en :in goeden en behoorlijken staat, en ook voertuigen. 

alle diere~, die. zij daarbij gebruiken, in goede conditio 
en alle tu1gen 111 goode ordc houden. 

23. Geen zoodanig rijtnig zal, wanneer het niet voor Voertuigen mogen 
huur besternd is, in eenige straat, plein of open bare aileen te huur staan 

plaats stilstaan of verblijven, dan alleen op zulke plaat- ~Eand~~~:t~;~~en 
sen .~Is door . den Landdrost daartoe z\jn aangewezen, 
tenzlJ alreeds Ul huur en wachtende op den nuurder, 
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24. Houders van eene in deze r~gulaties vermelde 
licentie zijn voor aile ongelukken en schade aan passa
giers in hunne rijtuigen berokkend verantwoordelijk en 
strafbaar met eene boete zonder of met gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid, te bepalen door den 
Hechter, afgescheiden van eenige civiele actie, die zoo
danig benadeeld persoon moge hebben tegen zoodanigen 
licentiehouder. 

No. 371. R.12670j9t. 

Zegelrecht op con- Ter algerneene informatie \VOrclt hierrnede bekend 
cessie-aanvragen. gemaakt, dat elke aanvrage tot het bekomen van eene 

rnonopolie, concessie, vergunning of dergelijke, hetzij 
van industrieelen aard of anderszins, zal rnoeten voor
zien zijn van con bodrag van £5 in plakzoge1s, in ge
breke \vaarvan dergenjko aanvragen. voortaan geene 
beJmndeJing door de Regeering of den Uitvoerenden 
Haad zuHen erlangen. En verder, dat ingeval aanvragen 
als deze ter he} tandeling van den Eorsten of Tweeden 
Volksraad zullen worden voorgelegci, van welke om
sta.ndigheid applicanten alsdan zullen worden verwit
tigd, een verdor bedrag van £20 aan plakzegels voor 
clko aanvrage zaJ moeten worden ingezonden, zullende 
er, hetzij de aanvrage \vordt toegestaan of niet, in geen 
geval restitutie of terugbetaling van de gestelde be
dragen geschieden. 1

) 

Dn. W. J. LEYDS, 

Gou vornomentskantoor, 
Pretoria, 19 October 18fH. 

S taa tssecretaris. 

n. 15241 ;no. 
Pu bl ir,atie dor oycrernkomst tusselwn de Rogrering 

on P. F. Zeodcrberg botrcl'l'ondo do Zoutvan, in hot 
district Zoutpanshorg, zie Staatsconranl van 7 Oct. 1801. 

No. 387. H. 7202/91. 

Ter algemeene inforrnatie en met referte tot Gouver
nornentskennisgeving no. 21H, gepublicoord in de Stoats
courant van '1 Juli 189'1, worden hiermecle bekend ge-

1
) Dczc regeling wcrd goedgckcurd bij E.V.R.B., art. 25, dd. 5 Mei 

;1.892. 
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maakt de navolgende regelen en bepalingen 1
) omtrent 

tollen en tolgaarders in de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Uitvoerende Raads
besluiten art. 463, dd. 5 October, en art. 493, dd.1 No
vember 1891. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 14 November 1891. 

REGELEN EN BEPALINGEN OMTRENT TOLLEN IN DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Nademaal het wenschelijk is in het belang van hot 
land om tollen op te richten, en nademaal door den 
Edelachtb. Tweeden Volksraad, onder art. 178, del. 12 
J uni 189'1, besloten werd als volgt: 

De Haad, gelet hebbende op bet gedoclto van het 
rapport van het Hoofd van Publieke WerJ\en, handelende 
over tollen, en de memorie uit het district Heidelberg, 
over hetzelfde onderwerp, beide thans aan de orde: 

Besluit deze z::tak en bedoelde memorie naar do 
Regeering te verwijzen, nwt opdracht te handelen zooals 
haar in het belang des lands wenschehjk zal voorkomen, 
en voorts, dat bovengemeld besluit door den Edelachtb. 
Eersten Volksraad, onder art. 510, dd. 24 Juni '9'1, voor 
kennisgeving is aangenomen, zoo wordt ingevolae Uit
voerende Ra&,dsbesluit art. 463, dd. 5 October '91', hier
mede vastgesteld en bepaald als volgt : 

ART. 1. BU zoodanige bruggen en op zoodanige Oprichting v. tollen. 
wegen als nader door de Regeering in de Staatscourant 2

) 

zal worden gepubliceerd, zullen tollen worden opgericht 
en tolgelden worden geheven. De alzoo door het Gou-
vernement op to richten tollcn zullcn hij pnblieke ten-
der worden verpacht, tenzij l10t Gouvernernent oene 
andere wijze voor het bedienen der tollen wenschelijk 
mocht achten. 

2. Het betalen van de navolgende tolgelden is Tarief. 
verplichtend gesteld, te weten : 

1
) Deze regulaties werden gewijzigd door Uitvoerende Haadsbesluit 

art. 374, dd. 26 April 1892. Zie E. V. R. B. art. 583, dd. 29 Juni 1892, 
waarbij de tollen met 1 Augustus 18D2 \verden opgeheven. Zie verder 
E. V. R. B. art. 515, dd. 3 Juli 18H3, waarbij voor kennisgeving wordt 
~angenomen T. V. R. B. art. 406, dd. 24 Juni 18!!3, de tollen wedcr 
mstellende. Zie voor de nieuwe regulaties wet no. 10. 1893. 

2
) Zic Gouvernemcnts-kcnuisgeving, no. R. 7202/91 1 Staatscottrant 

dd. 2 December, 1891. 
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a. Voor het overgaan van de Krugersbrug over 
de V aalri vier bij Standerton : 

V oor een beladen transportwagen met 
niet meer dan 6000 pond . . . . . £0 7 6 

Meer dan 6000 pond . . . . . . . . . 0 10 0 
V oor een gewoon beladen wagen . . . 0 4 0 

)) )) onbeladen wagen, bespannen. 0 2 0 
)) )) )) )) onbespannen. 0 1 6 
)) )) beladen schotskar met niet 

rneer dan 4 trekdieren bespannen 
)) elk trekdier meer . 
)) een onbeladen schotskar, besp .. 
)) )) )) )) onbesp .. 
)) )) kar of spider rnet niet rneer 

dan 4 trekdieren bespannen 
)) elk trekdier meer . 
)) een kar of spider onbespannen . 
)) )) paarden- of reiswagen, met niet 

rneer clan 8 trekdieren bespannen 
)) elk trekdier meer . 
)) een paarden- of reiswagen, onbesp. 
)) )) paarden- of ossenruiter . . . 
)) geoot vee, tot 3 stuks, per stuk . 
)) elke 3 stuks rneer, of gedeclto daar-

0 1 (j 
0 0 3 
0 '1 0 
0 0 (j 

0 1. 0 
0 0 B 
0 0 (j 

0 2 () 
0 0 3 
0 t 0 
0 0 3 
0 0 3 

van 0 0 B 
)) klein vee, per tOO stuks, of gedeelte 

daarvan 0 t 0 
)) een persoon, reiziger zijnde of wiel-

rijder 0 0 3 

b. V oor het overgaan van andere bruggen, niet bij 
narne genoemd, doch waarbij van Gouverue
mentswege een tolhek is geplaatst: 

Voor een boladen transportwagen met 
niet rncor dan GOOO pond . . ·. . . . £0 

l\Ieer dan GOOO pond . . . . . . . . . 0 
V oor ee:n gmvoon beladon wagon . . . 0 

)) >) <)nlJeladen wagerr, hospannen 0 
)) )) )) >) onbespannen 0 
)) )) beladon scl10tskar rnet niet 

4 0 
rJ () 
2 () 
t () 
o n 

meer dan 4 trekdieren bespannen . 
V oor elk trekdier meer . . . . . . . 

)) een onbeladen schotskar, besp. 
)) )) )) )) onbesp. 

0 1 0 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 3 

)) >> kar of spider rnet niet rneer 
dan 4· trekdrieren bespannen 0 1 0 

Voor elk trekdier rnecr . . . 0 0 :1 
)) een kar of spider, onbespannen 0 0 3 
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V oor een paarden- of reiswagen, met 
niet meer dan 8 trekdieren bespannen £0 1 6 

Voor elk trekdier meer . . . . . . . . 0 0 3 
)) een paarden- ofreiswagen. onbesp. 0 0 6 
)) )) paarden- of ossenruiter . . . 0 0 3 
)) groot vee, tot 3 stuks, per stuk . 0 0 3 
)) elke 3 stuks meer of ged. daarvan 0 0 3 
)) klein vee, per 100 stuks of gedeelte 
daarvan . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 

Voor een persoon, reiziger zijnde of 
wielrij der . . . . . . . . . . . . . 0 0 3 

c. Voor het overgaan van wegen waarop door het 
Gouvernement een tolhek is geplaatst: 

V oor een beladen transportwagen met 
niet meer dan 6000 pond belast . . £0 4 0 

Voor elke 1000 pond of gedeelte er van 
meer . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 

V oor een gewoon beladen wagen . . . 0 2 6 
)) )) on beladen wagen, bespannen 0 1 6 
)) )) )) )) on bespannen 0 0 9 
)) )) beladen schots kar met niet 
n1eer dan 4 trekdieren bespannen . . 0 0 9 

V oor elk trekdier meer . . . . . . . 0 0 3 
)) een onbeladen schotskar, bespannen 0 0 G 
)) )) )) )) on bespannen 0 0 3 
)) )) kar of spider met niet meer 
dan 4 trekdieren bespannen . . . . 0 0 9 

V oor elk trekdier meer . . . . . . . 0 0 3 
)) een kar of spider, onbespannen . 0 0 3 
)) )) paarden- of reiswagen met niet 
meer dan 8 trekdieren bespannen . . 0 1 () 

V oor elk trekdier meer . . . . . . . 0 0 3 
)) een paarden- ofreiswagen. onbesp. 0 0 9 
)) )) paarden- of ossenruiter . . . 0 0 3 
)) groot vee, tot 3 stuks, per stuk . 0 0 3 
)) elke 3 stuks meer, of ged. daarvan 0 0 3 
)) klein vee, per 1_00 stuks of gedeelte 
ervan . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 

3. De tolgaarders of pachters zijn verplicht ten alL:m Passage door tol 
tijde de passage door het tolhek tegen betaling van het tegen betaling. 
tolgeld toe te Iaten. 

4. Door den tolgaarder of pachter moeten quitantien Quitanties. 
wc,rden verstrekt voor betaalde tolgelden, waarvan de 
vorm door het Gouvernement zal worden vastgesteld. 

5. Voor alle rijtuigen, ruiters, enz .. door een tol Terugkeer op den
passeerende, behoeft slechts eens tolge]d te worden zelfden dag vrij. 
I)etaald, indien z~j op denzeHden dag, door denzelfden tol 
v66r middernacht terugkeeren, op vertoon van de ver-
strekte quitantie. 
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Verdere vrijstelHng 6. Voor alle rijtuigen, ruiters, enz., door een tol 
van tolgeld. gaande, behoeft voor het passeeren op denzelfden dag 

v66r rrnddernacht. van een naast2:elegen tol, binnen de~ 
afstand van 3 uren te paard (18-rn\jlen) op denzelfden 
weg gelegen, geen tolgeld te worden betaald, mits 
op vertoon van de, bij den gepasseerden tol ontvangen, 
quitantie. 

Dito. 7. Alle postwagens en postkarren, alsmede alle 
rijtuigen of zadeldieren, uitsluitend dienende tot vervoer 
van ZHEd. den Staatspresident, civiele en rechterlijke 
ambtenaren, in dienst reizende, zoomede alle voertuigen 
en personen ten dienste der publieke werken, militairen 
in dienst, of burgers op commando, zijn vrljgesteld van 
tolgeld. 

Eveneens zijn vrijgesteld alle private wagens en 
rijtuigen, reizend tot bij~oning der Godsdienstoefenin
gen, mits geen producten, behalve die voor levenson
rlerhoud, en dat der beesten, met zich voerende. 

Ontdniking van tol- 8. Van af den dag, dat de oprichting van een tol 
geld. in de Staatscourant is bekend gemaakt, is de weg, waarop 

of de brug, . waarvoor de tol is ueplaatst, de ecnige 
hoofdweg binnen den afstand van 1'0 minuten te paard 
(1 mijl) wederz~jds den tol, en is niemand gerechtigd 
binnen clien afstand het betalen van tolgeld te ontduiken. 

Lantaarns bij tol. 9. Bij elken tol zal 's nachts een lantaarn z~jn ge-
plaatst, naar den vorm door het Gouvernement vast to 
stellen. Elke tolgaarder of pachter is verplicht de lan
taarn in goeden staat te houden en voor eene behoor
lijke verlichting zorg te dragen. 

Vrijstelling van tol- 10. Aan den eigenaar of huurder op wiens plaats 
geld. een tol zich bevindt, wordt ten behoeve van die plaats 

uitsluitend binnen de lijnen daarvan, vrije passage door 
den tol toegestaan. 

Abonnements- 11. Voor ieder persoon binnen den omtrek van een 
boekjes. half uur te paard van eenigen tol woonachtig, zullen 

voor het gebruik van zoodanige tollen, abonnements
boekjes verkrijgbaar worden gesteld bij de tolgaarders 
of pachters van de binnen dien omtrek gelegen tollen, 
elk inhoudende 100 kaartjes, elk kaartje een waarde 
vertegenwoordigende van 6 pence, tegen directe betaling 
van de helft dier waarde, zoodat de houder van een 
abonnement alzoo slechts de helft van den in het tarief 
gestelden prijs betaalt. 

Deze abonnementsboekjes zijn aileen geldig voor den 
wettigen houder of diens plaatsvervanger gedurendo 
den tijd van e6n jaar na dagteekening van afgifte van 
het boekje. 

Bij het passeeren van dien tol, waarvoor het abon
nementsboekje is afgegeven, moet hetzelve aan den tol
gaarder of pachter worden overgereikt, opdat deze het 
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verschuldigde bedrag aan kaartjes daaruit ]ran nemen; 
voor een bedrag van drie pence neemt hij de helft van 
een kaartje. 

Ook voor deze wijze van betaling der tolgelden 
wordt quitantie verstrekt. 

12. In de onmiddellijke nabijheid van den tol is 
een bord geplaatst, waarop in de landstaal het tarief 
zal ziin geschilderd, terwijl bovendien bij elken tol de 
geheeie wet op de hefting van tolgelden hetrekking 
hebbende, zal zijn aangeplakt. 

13. Eenig persoon, die op welke wijze ook, het 
betalen van het tolgeld tracht te ontduiken, zal rnet 
een geldboete van hoogstens £tO gestraft worden, bij 
wanbetaling te worden vervangen door eene gevange
nisstraf met of zonder 1 tarden arbeid van hoogstens 
veertien dagen, onverminderd zijn gehoudenheid tot 
hetaling der ontdoken tolgelden. 

Ingeval van dispunt rnet den tolgaarder zal een 
ieder gehouden zijn zijn vollen naam en woonplaats op 
aanvraag van den tolgaanler of pachter of diens plaats
vervanger, op te geven, en indien het mocht blijken, dat 
een verkeerde opgaaf is gedaan, zal die per.soon wegens 
bedrog vervolgd worden. 

Bovendien is ieder eigenaar van een ossenwagen 
verplicht z~in naam en woonplaats in duidelijk schrift 
op een in het oog vallende plaats van den wagen te 
hebben, zullende eenige nalatigheid in deze gestraft 
worden met £1 boete of bij wan betaling met een dag 
gevangenisstraf, onverminderd zijn gehoudenheid tot het 
aanbrengen van naam en woonpaats. 

'14. Alle zaken, betreffende overtredingen hierboven 
genoemd, zullen ooor de lagere hoven summier kunnen 
worden behandeld. Indien echter eenige aangeklaagde 
weigeren mocht zonder dagvaarding te verschijnen, 
zullen de kosten der dagvaarding op hem kunnen wor
den verhaald, ingeval van veroordeeling, be halve de 
boeten hem door het hof opgelegd. 

REGULATIEN VOOR TOLGAARDERS IN Dlii ZUfD-AFRI
KAANSCHE REPUBLIEK. 

Tarief op bord te 
vermelden. 

S trafbepalingen 
tegen het ontduiken 
van toJgeld. 

Verplichte opgave 
van naan1 en woon
plaats. 

Naam en woon
pJaats van eigenaar 
op ossenwagen te 
vermelden. 

Procedure. 

Aangezien het wenschelijk is regelen en bepalin
gen te maken voor het verpachten. of op een andere 
wijze doen innen der tolgelden, ingevolge Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 493 dd. 3 November 189'1, zoo wordt 
hiermede bepaald en vastgesteld als volgt : 

ART. 1. Bij de, door het Gouvernement op te richten Aanstellingvan tol· 
tollen, of daar, waar de Regeering mocht bepalen, dat gaarder. 
tolgeld zal worden geheven, zal een tolgaarder worden 
aangesteld. 
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Tolh uisj es. 

Borgen door tol
gaarder tc stellen. 

Verpach ting. 

Tolgelden te innen 
volgens tarief. 

Passages door tol 
vrij te laten tegen 
betaling, enz. 

Qui tan ties. 

Dito. 

Lantaarns. 
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2. De wijze van verpachting, of wei bet op eene 
andere wijze innen van het tolgeld, zal in de Staats
courant worden gepubliceerd. 

3. De pachters of tolgaarders of hunne plaatsver
vangers zijn verplicht ten allen tijde b\i den tol aan
wezig te zijn. Daartoe zullen door het Go1Jvernement 
zooveel zij dit noodig acht ijzeren tolhuisjes worden 
opgericht ter grootte van 16 bij 20 voeten. 

4. De pachter of tolgaardrr stelt twee binnen den 
Staat woonachtige, en ten genoege van het Gouverne
ment, genoegzaam gegoede borgen, die zich hoofdelijk 
met den pachter of tolgaarder verbinden tot de rieh
tige nakoming van al de verplichtingen door den 
pachter of tolgaarder op zich genomen, in zoodanige 
termen als in het te maken contract 'lal worden be
paald. 

5. Ingeval van verpachting der tollen, geschiedt dit 
voor den tijd van een jaar, of voor zooveel korter of 
langer tijd perk als in de Staatscourant zal worden be
kendgernaakt. De pacht mag zonder toestemming der 
Regeering niet aan anderen worden overgedaan. 

6. De pachter of tolgaarder is verplicht tolgeld te 
heffen overeenkomstig de tarieven en bepalingen, vast
gesteld b~i Uitvoerende Raadsbeslnit art. 4o3, dd. G 
October 1891. 

7. De pachter of tolgaarder is verplicht ten allen 
tijde de passage door den tol tegen betaling van het, 
volgens tarief gestelde tolgeld, hetzij tegen contant geld, 
of door abonnementskaartjes of we] op vertoon van 
quitantie, indien deze laatste valt onder de termen van 
vrijstelling volgens artt. 5 en 6 van het Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 463, dd. 5 October 189'1. 

8. De pachter of tolgaarder is verplicht na betaald 
tolgeld, hetzij, contant geld of met abonnementskaartjes, 
daarvoor een of meer quitanties af te geven tot het 
bepaalde bed rag. Elke quitantie moet door den pachter 
of tolgaarder worden voorzien met het nummer van den 
tol en den datum van den dag der afgifte. 

9. De pachter of tolgaarder zal op vertoon der 
quitantie, waarop volgens artt. 5 en 6 van het Uitvoe
rende Raadsbesluit art. 463 dd. 5 October 1~9'1 vrij
stelling van het betalen van tolgeld wordt toegestaan, 
wien volgens den op de aangehoden quitantie voor
komenden datum van afgifte recht tot vrijdom is ver
leend, vrij den tol moeten laten passeeren, onder ver
nietiging van de aangebod8n quitantie. 

'10. De pachter of tolgaarder is verplicht een door 
het Gouvernement te leveren en te plaatsen lantaarn 
in goeden en helderlichtgevenden staat te onderhouden. 
Deze lantaarn moet elken nacht hrandende zijn van 
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een half uur na zonsondergang tot een half uur v66r 
zonsopgang. 

11. De pachter of tolgaarder is verplieht de tol-
afsluiting in ?ehoorlij~c. netten. staat t~ onderhouden 
en eveneens IS voor ZIJ n rekernng het 1n go eden staa t 
onderhouden van het Gouvernements tolhuisje. Indien 
de tol bij, en ten behoeve eener brug is opgericht, is 
hij verplicht die brug schoon te houden en den rijvloer 
met zand of fijne gravel, minstens ter dikte van 2 duim, 
gedekt te houden. 

12 De pachter of tolgaarder is verplicht te zien, 
dat door het publiek wordt voldaan aan de wetten en 
bepalingen door de Regeering bekend gesteld of nog 
bekend te stellen, ten opzichte van betalen van het 
tolgeld, het rijden over bruggen, en het gebruik der 
wegen, de laatste voor zoover dit onder zijn bereik valt. 

13. De pachter of tolgaarder ontvangt op aanvrage 
quitantie- en abonnementsboekjes tegen ontvangstbe
wijs, en tot zoodanjg aantal, als rle met de uitgifte dier 
boekjes belaste ambtenaar zal noodig oordeelen. De 
abonnementsboekjes zullen op den omslag door ge
noemden ambtenaar van het nummer van den tol 
waarvoor de boekjes worden afgegeven voorzien wor
den. Geen pachter of tolgaarder zal abonnementskaart
jes mogen aannernen van een boekje, waarop dat 
nummer ontbreekt. Deze boekjes moeten ten allen 
tijden aan den tol beschikbaar zijn voor hen, die vol
gens artikel 11 van het Uitvoerende Raadsbesluit art. 
463, dd. 5 October 1891, daarop recht hebben, tegen 
betaling van den daarvoor gestelden prijs. Het te be
talen bedrag dier boekjes is op den omslag vermeld, 
zijnde dit de helft van het tarief op de abonnements
kaar~es aangegeven. 

14. De abonnementsboekjes zullen verkrijgbaar zijn 
bij de Landdrosten. Resident Vrederechtors of Mjjn
commissarissen onder wiens jurisdictie de tollen zijn 
geplaatst, en zijn de pachters of tolgaarders verplicht 
hunne aanvragen van quitantie- of abonnementsboekjes, 
bij die ambtenaren z66 vroegtijdig in te zenden, dat 
geen afwezigheid daarvan te eeniger tijd ontstaat. 

15. Elke pachter of tolgaarder zal de gedrukte 
wetten en bepalingen, op de tollen betrekking hebbende, 
op de daarvoor bestemde publicatie borden doen aan
plakken. 

16. De pachter of tolgaarder is verplicht v66r den 
3den van elke maand de volle ontvangRt der contanten 
en abonnementskaartjes van de vorige maand te stor
ten te kantore van den Landdrost, Mijncommissaris, 
of Civielen commissaris van het district onder wiens 
jurisdictie de tol zich bevindt. Hiervoor zal door dien 

26 

Onderhoud v. d. tol. 

Toezicht van tol
gaarder. 

Tolgaarders ver
plichtingen met be
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Aanplakking der 
regula ties. 

Storting v. ontvan
gen gelden. 
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ambtenaar een ontvangbew\js worden ~fgegeven. De 
gestorte gelden der abonnementskaartJes te worden 
verantwoord door over legging der tegenbladen ( coun
terfoils) van de quitantieboekjes. 

De gelden ontvangen door verkoop der abonne
men-tskaartjes zullen eveneens bij genoemde ambtena
ren moeten worden gestort. Deze boekjes worden op 
naam afgegeven, welke vermeld moet worden op den 
omslag van bet boekje, welke naam bij het storten van 
bet bedrag door den pachter of tolgaarder aan de be
doelde am btenaren rnoet worden opgegeven. 

17. Bij ontdekking van ontduiking van betalen 
van tolgeld of ingeval van weigering, zoomede indien 
eenig vergrijp wordt gepleegd tegen de wetten en be
palingen op tollen, bruggen en wegen, is de pacbter, 
tolgaarder of diens plaatsvervanger verplicbt den naam 
en woonplaats van zoodanige persoon te noteeren, of 
zoo deze hem niet bekend zijn, dezelve te vragen, inge
volge artikel 13 van het Uitvoerende Raadsbesluit art. 
463, dd. 5 October 1891. 

Direct nadat door hen1 de noodige gegevens zijn 
genoteerd, zal hij daarvan afschrift maken en dit met 
omschrijving van bet gepleegde vergrijp, opzenden naar 
den Landdrost, Resident-Vrederecbter of Mijncommis
saris onder wiens jurisdictie het vergrijp heeft plaats
gehad. 

18. Overtredingen en nalatigheid betreffende de 
hierboven genoemde bepalingen, zul]en met een geld
boete van hoogstens £5 gestraft worden; bij wanbe
taling te worden vervangen rlonr eene gevangenisstraf 
van hoogstens een week. 

No. 399. R. 13979/91. 

leder persoon, thans houder eener drank- of hotel
licentie, eene nieuwe licentie begeerende vom· het jaar 
1892, of een gedeelte daarvan, wordt in de gelegenheid 
gesteld om v66r 15 December aanstaande. daarvoor 
applicatie te maken bij den Landdrost van het dis
trict of den Mijncommissaris van de delverij, waar
binnen de licentie moet worden uitgenomen, onder over
legging zijner oude licentie en onder deponeering van 
de daarvoor verschuldigde gelden. Een houder eener 
drank- of hotellicentie, aldus handelende, zal gerecbtigd 
zijn, zijn kantien open te houden en Inet de bezigheid 
voort te gaan, totdat de commissie, bedoeld in art. 5 
van wet no 12, 1891, over de al of niet toekenning der 
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licentie heeft beslist, zullende de gedeponeerde licentie
o·elden, in geval van niet toekenning, worden geresti
tueerd na aitrek van de gel den betaal baar voor den tijd, 
dat de bezigheid tot op den dag van beslissing door de 
commissie, zal zijn gedreven. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1 December 1801. 

No. 415. R. 12998/91. 
rrer algemeene informatie wordt hiermede gepu

bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, art. 559, 
dd. 30 November 1891, in zake de Regulatien voor den 
doorvoer door de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Gou vernementskantoor, 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 31 November 1891. 

Kopie Uitvoerende Raadsbesluit art. 559, dd. 30 November 1891. 

Aan de orde: 
:Minute R. 12998/91, inhoudende een door de Kamer 

van Koophandel te Pretoria ingezonden petitie om uit
breiding te geven aan de reguJatien voor den doorvoer 
van goederen. bestaande in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek en waarbij gevoegde R. 13128/91, R. 13179/91 en 
R. 15504/91, dezelfde zaak betreffende. 1

) 

De Uitvoerende Raad, gelet op het advies van den 
lnspecteur-Generaal van lnvoerrechten, 

Besluit: 
1o. Goederen, voorhanden in privaat- of Gouverne

ments-entrep6t in Zuid-Afrikaansche Republiek, zullen 
van af heden uitgevoerd kunnen worden onder allc 
voorrechten en bepalingen van de doorvoerwet; 

2o. Het certiflcaat zal uitgereikt worden door den 
belastinggaarder, onder wiens controle de goederen be
rusten, en zal verder moeten gecertificeerd worden door 
den ambtenaar, als voormeld in art. 9 van die regula-

1
) Zie Gouvernements-kennisgeving No. 108, 1891, bladz. 372, van 

dit wetboek. 

Uitbreiding van de 
regulaties voor den 
doorvoer door de 
Republiek. 
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tien voor doorvoer, alsmede door nog zulk een ambte
naar op of in de nabijheid van de grens, als nader be
paald zal worden; 

3o. Dit besluit van kracht te zijn van af publicatie 
in de Staatscourant. 1

) 

De Uitvoerende Raad besluit verder de uitvoering 
hiervan op te dragen aan den Inspecteur-Generaal van 
Invoerrechten. 

No. 418. R. 12210/91. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli
reerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit artikel598, 
dd. 22 December 1891, in zake bepalingen voor bank en 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Gouvernementskantoor, 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 22 December 1891. 

Kopie Uitvoerende Raadsbesluit, art. 598, dd. 22 Decernber 1891. 2) 

A an de orde: ·Minute R. 12210/91, inhoudende cor
respondentie over hPt in werking stellen van eene wet 
met betrekking op de banken 1n de Zuid-Afrikaansche 
Republiek. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op bet besluit 
van den Edelachtb. Ee1sten Volksraad, artikel1273, dd. 
4 Augustus 1891, waarbij de Uitvoerende Raad, ge
machtigd werd, de noodige bepalingen voor banken op 
te trekken en voorloopig in werking te brengen, om ze 
gedurende de eerstkomende gewone zitting aan den 
Edelachtb. Eersten Volksraad ter behandeling en be
krachtiging voor te leggen; 

Besluit en bepaalt als volgt: 

I. Iedere bank, die op den datum van afkondiging 
van dit besluit zaken doet in de Zuid-Airikaansche 
Republiek, zal gerechti@:d zijn tot eene vergunning tot 
het uitgeven van bank biljetten onderworpen aan de 
bepalingen van dit besluit. 

1
) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant van 2 

December 1891. 
2

) Deze bepalingen zijn vervangen door wet no. 22, 1892. Zie ook 
wet no. 2, 1893. 
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II. Geene bank, die na den datum van afkondiging 
van dit besluit opgericht wordt in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, noch eenige priv~te persoon zal eigene bank
biljetten mogen maken of ·In omloop brengen, zonder 
vooraf eene vergunning voor dat doel verkregen te hebben 
van de Regeering, die de noodige voorschriften zal maken 
voor bet verkrijgen van zulke vergunningen. 

De Regeering zal bet recht hebben zulke vergunning 
te weigeren. 

III. Indien eenige bank in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek de uitgifte van bankb1ljetten staakt, of in 
gebreke blijft hare bankbiljetten in wettige muntspecie 
te betalen, zal haar recht tot bet uitgeven van bank-
biljetten onmidd~tllijk eindigen, en zal in het laatste geval 
niet hernieuwd worden. 

Vergunning moge
lijk aan later op te 
richten banken of 
private personen. 

Wanneer die ver
gunning eindigt. 

IV. Het bedrag in bankbiljetten, dat eenige bank Maximum bedrag 
in omloop brengt, zal haar gestort kapitaal niet mogen der uit te geven 
overtreffen. bankbiljetteii. 

V. Bankbiljetten, niet betaalbaar te Pretoria of Welke bankbiljet
eeniae andere plaats binnen de Zuid-Afrikaansche ten niet in omloop 
Rep~bliek, zullen niet gemaakt of in omloop gebracht ~~~~~-worden ge

worden. 
VI. Geen bankbiljet zal gemaakt of in omloop ge- Geen bankbiljet 

bracht worden binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek, kleiner dan £1. 

voor eenig bedrag van minder dan £1 sterling. 
De bankbiljetten zijn steeds op vertoon in wettige Hoe en waar bank

muntspecie betaalbaar bij de hoofdbanken, bijbanken biljetten betaalbaar 
en agentschappen in de Zuid-Afrikaansche Republiek. zijn. 
De betaling door de bijbanken en agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, uitgezonderd te Pretoria en 
de plaats, waar de biljetten betaalbaar z~jn, totdat de 
specie van bet hoofdkantoor, of als de bank geen hoofd-
kantoor in de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft, van 
Pretoria zal kunnen ontvangen zijn. 

VII. ledere bank, die binnen de Zuid-Afrikaansche Dekking der uitge
Republiek bankbiljetten uitgeeft of zal hebben uitge- geven bankbiljetten 
geven, zal te allen tijde te haren hoofdkantore in 
deze Republiek of te haren hoofdkantore en bijkantoren 
beide binnen deze Republiek een dekking in wettige 
muntspecie voorhanden hebben, gelijkstaande met 33 1

/ 3 

percent van de geheele waarde van alle bankbiljetten 
ten tijde in ornloop, en voor het saldo andere voor-
handen baten in deze Republiek. 

VIII. Iedere bank, die bankbiljetten uitgeeft of zal Aanteekening d_er 
hebben uitaegeven zal behoorliJ'k aanteekening houden "?itgegeven bankbil-

d o ' d l l d l"k Jetten. van e nummers en waar e derze ve, en za maan e IJ s 
opmaken en aan de Regeering inzenden staten aan- Staten aan de Reg. 
toonende de totale waarde of het bedrag van de in in te zenden, 
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omloop zijnde biljetton, alsmede bet bed1·ag· van de 
dekking, voorhanden in contanten bij het hoofdkantoor 
van de bank en bij al hare bijkantoren afzonderlijk. 
Dergelijke staat zal opgemaakt worden tot, en ·met in
begrip van den laatsten dag van de voorafgaande maand 
en zal door de Regeering worden gepubliceerd in de 
Staatscourant voor rekening van de bank dezelve ver
strekkende. 

IX. Iedere bank zal aan de beambten door de 
Regeering te worden aangesteld, voorleggen aile boeken 
van rekeningen met betrekking tot de uitgifte van 
bankbiljetten en tot de dekking in contanten, en zal 
dergelijken beambten op aile redelijke t\jden toestaan 
bedoelde boeken te inspecteeren en gezegde dekking in 
contanten te examineeren. 

X. Elk bankbiljet, gemaakt, of in omloop gebracht 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek, zal van een zegel 
voorzien zijn ter waarde van een penny, te worden be
taald door de bank, die hetzelve maakt of in omloop 
brengt. 

XI. Voor overtreding van dit besluit zullen de 
volgende boeten opgelegd worden : 

a. Voor het maken, of in omloop brengen van 
bankbiljetten, niet overeenkomstig dit besluit en voor 
verzuim dezel ve te doen zegelen als hierin voorzien, 
eene boete van ten hoogste £100 Sterling voor ieder 
biljet. 

b. Voor het niet voorhanden hebben van eene dek
king in goud tot het vastgestelde bedrag, eene boete 
gelijkstaande met het bedrag van het tekort voor elken 
dag of gedeelte van een dag gedurende welken of het
welk de dekking minder is dan het vastgestelde bedrag. 

c. Voor het maken van onjuiste opgaven van het 
bedrag of de waarde van biljetten in omloop of van het 
bedrag van de dekking in goud eene boete van ten 
hoogste £100 Sterling. 

d. Voor het maken van opzettelijk valsche of be
driegelijke opgaven van het bedrag of van de waarde 
van biljetten in omloop, of van het bedrag van de dek
king in goud; ieder persoon, die zoodanige opgave maakt 
of onderteekent, zal gestraft worden met gevangerjs
straf, met of zonder harden arbeid, voor den tijd van 
ten hoogste drie jaren. 

e. Voor het verstrekken van eene valsche opgave 
aan de Regeering (anders dan de opgaven, bedoeld in 
de twee voorafgaande sub-afdeelingen) of overtredingen 
_van eonige andere voorzie"'ing van dit besluit; eene 
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boete van £10 tot £500 Sterling, of eene gevangenis
straf, met of zonder harden arbeid, een jaar niet te 
bovengaande. 

f. Behalve de boeten en straffen voornoemd, zal de 
Regeering de macht hebben aan de betrefiende bank 
bet recht te ontnemen bankbiljetten uit te geven. 

g. Alle boeten, onder dit besluit opgelegd, zullen 
door de Regeering invorderbaar zijn van de desbetref
fende bank b~i w~jze van Civiele Procedure in eenig 
bevoegd H of. De Regeering kan uit de verhaalde boe
ten aanklagers eene belooning toekennen. 

XII. Iedere bank zal van tijd tot tijd aan de Regee
ring mededeeling doen van den naam van een verant
woordelij k persoon of van verantwoordelijke personen 
in ieder barer bij kantoren en kantoren, wiens of wier 
plicht het zal zijn de verscheidene opgaven, staten en 
den balansstaat in dit besluit vermeld te verschaffen, 
en hij zal of zij zullen dezelve van zijne ofhunne hand
teekening voorzien. 

Indien eenige bank aan de regulatien van dit artikel 
niet voldoet, zal de Regeering het recht hebben de ver
gunning tot het maken en in omloop brengen van 
bankbiljetten terug te trekken. 

XIII. Voor het doel van dit besluit zal het woord 
«bank >) insluiten eenige maatschappij, genootschap, 
compagnieschap of persoon, zaken doendA in eenige 
bezigheid, welke gewoonlijk door bankiers gedreven 
wordt; en het woord « uitgifte >) of << het in omloop 
brengen>> zal onder andere insluiten de uitbetaling of 
het deponeeren als securiteit van eenig bankbiljet door 
de bank, verantwoordelijk voor de betaling van het 
bedrag daarvan of door eenige andere bank of door 
eenig agent van een bijkantoor of ambtenaar van zoo·· 
danige bank en wel wanneer gezegd biljet al of niet 
te voren is uitgegeven terzelfder of te eeniger andere 
plaatse. 

XIV. Alle bankbiljetten, welke op den dag van 
afkondiging van dit besluit in omloop zijn, mogen in 
omloop blijven, totdat dezelve zullen gedeponeerd wor
den in, of ontvangen worden door de bank, welke ge
houden is het bedrag daarvan te betalen of door eenige 
andere bank, of door eenig bijkantoor agent of amb
tenaar van zoodanige bank, en zullen niet weer in 
omloop gebracht worden door gezegde banken, bijbanken, 
agenten of ambtenaren, mits dat niets in dit artikel 
vervat, het in omloop brengen van zoodanig biljet zal 
beletten, indien hetzelve volgens den inhoud betaalbaar 

Bank moet namen 
van verantwoorde· 
lijke personen op
geven. 

Beteekenis van som
mige woorden. 

Bepalingen om trent 
reeds in omloop 
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is gemaakt in deze Ropubliek en gezegold is overeen
komstig dit besluit. 

XV. Alle bankbiljetten thans in ornloop, welke niet 
uitgegeven zijn overeenkomstig . de voorschriften van 
dit besluit, moeten na zekeren dag, te worden vastge
steld door kennisgeving in de Staatscourant, ingetrokken 
worden. 

XVI. Aile bankbiljetten, in omloop gebracht door 
eenige in de Zuid-Afrikaansche Republiek gevestigde of 
vertegenwoordigde insteiling, zullen na den 15den dag 
van April 1892 niet meer in de Gouvernementskantoren 
in betaling worden aangenomen. 

XVII. Zoo spoedig mogelijk na afloop van iedere 
maand, iedere veertien dagen, ot iedere week, naar keuze 
der Regeering, zal elke bank eene verkorte balans aan 
het Gouvernement inzenden, zoodanige bijzonderheden 
inhoudende met betrekking tot de verrichtingen van 
hare kantoren of bijkantoren in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en opgemaakt in een door de Regeering 
goedgekeurden vorm. Iedere bank zal daarenboven zoo 
spoedig mogelijk na den dertigsten dag van Juni en den 
een en dertigsten dag van December van elk jaar aan 
de Regeering inzenden een balans, winst- en verlies
rekening en een verslag over het afgeloopen half jaar, 
met betreklnng tot hare bezigheid in de Zuid-Afh
kaansche Republiek. Deze documenten zullen ten 
genoege der Regeering door bewijzen gestaafd en als 
echt gewaarmerkt moeten zijn. De Regeering doet deze 
balansen, winst- en verliesrekeningen en verslagen op 
de kosten der betre1fende bank in de Staatscourant 
pu bliceeren. 

In geval van overtreding van eenige voorziening in 
dit artikel, zal de zoo overtredende bank eene boete 
betalen van £500 sterling, en zal naar goeddunken van 
de Regeering hare vergunning verbeuren. 

XVIII. Geene van de voorzieningen van dit besluit 
zullen van toepassing zijn op «De Nationale Bank der 
Zuid-Afrikaansche Republiek, Berperkt>),of op de bank
biljetten door haar uitgegeven of te worden uitgegeven, 
doch laatstgenoemde bank zal aileen bestuurd worden 
door de concessie van den 9den dag van Augustus 1890, 
en de speciale wet van gezegde Bank. 

XIX. Dit besluit zal in werking treden op 1 Januari 
1892. 1

) 

1
) Inwerkingtreding van art. 10 uitgesteld tot 1 Maart 1892. Zie 

Gouvernements-kennisgeving 420 R. 12210/91, Staatscour(J,nt dd. 30 Dec, 
1891. 
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No. 423. 
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R. 1862/90 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand. Uitv. Raad.sbesluit, art. 621, dd.. 
24 December 1891, in zake opheffing der toegestane 
tijd.elijke vermindering van de speciale invoerrechten 
op eenige artikelen. 

Gou vernementskantoor, 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 29 December 1891. 

Kopie van Uitvoerende Raadsbesluit art. 624, drl. 24 December 1891. 

Aan de orde: Bespreking over de wenschelijkheid 
der opheffing van de b~j Uitvoerende Raadsbesluiten, art. 
672 1), dd.. 17 October 1889 en art.111, 1

) dd. 12 Februari 
1890, toegestane tijdelijke vermindering van speciale 
invoerrechten op eenige artikelen. 

De Uitv. Raad gezien hebbende, dat de oorzaken, 
die destijds tot d@ze tijdelijke vermindering geleid heb
ben, niet voor aile artikelen meer bestaan; 

Gelet op Volksraadsbesluit, art. 634 2
), dd. 30 J uni 

1891; 
Besluit: deze tijdelijke opheffing der speciale invoer

rechten op vee, komende uit het noorden en noord
westen naar deze Republiek, ingevolge desbetrelfende 
wetsbepaling, milies, rijst, boter en kafferkoren, alsook 
vleesch in blikjes, varkensvleesch, varkensvet, ham, spek, 
worst en kaas, te doen eindigen op 15 Februari 18t:)2, 
moetende alsdan van dien datum weder de gewone 
speciale invoerrechten volgens tarief daarop betaald 
worden. 

1
) Zie bladz. 41 van dit wetboek. 

2
) Zie bladz. 284 van dit wetboek. 

Opheffing der ver
mindering van de 
speciale invoerrech
ten op sommige 
artikelen. 
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V erandering v. art. 
7 omtrent de straf
bepaling. 

Nieuweartikelen 7a 
en 7b. · 

Strafbepaling tegen 
valschen speler en 
diens medeplichtige 

1892. 
WET No. 1, 1892, 

ZIJNDE WIJZIGING VAN V!ET NO. 6, 1889. 1
) 

(HAZARDSPELEN). 

Zooals bij be:~luiten van den Edelachtb. Eersten Volksraad behandelcl 
onder artt. 86 tot en met 97 zijnPr notulen, dd. 11 Mei 1892, 
en onveranderd bij art. 147 dd. 14 Mei daaropvolgende door 
gezegden Raa(l werd aangenomen en goedgeke~wd. 

ARTIKEL 1. In art. 7 van wet no. 6, 1889, zullen 
de woorden: « ben evens eene boete van £5, of bij niet
betaling gevangenisstraf niet te bovengaande een maand ;>) 
vervangen worden door de woorden: « benevens eene 
boete van niet minder dan £5 en niet meer dan £50, 
naar den aard der zaak, of bij niet betaling der boete 
gevangenisstraf niet te bovengaande 3 maanden met of 
zonder harden arbeid.)) · 

2. Als twee nieuwe artikelen 7a en 7b zullen tusschen 
de artikelen 7 en 8 ingevoegd worden twee artikelen 
van den volgenden inhoud: 

«Art. 7a. Eenig persoon, die door bedrog of een 
onwettig plan, voorwendsel kunstgreep hoegenaamd met 
het spelen met kaarten, do b belsteenen, tafels of eenig 
ander spel~ van eenig persoon of personen geld of eenig 
artikel van waarde winnen zal, of eenig persoon, die op 
eenigerlei wijze samenspannen zal om een ander persoon 
of personen aan het spelen te krijgen om zoodoende zijn 
of hun geld of artikelen van waarde te winnen door 
eenigerlei onwettig spel, zal beschouwd worden te hebben 
gepleegd de misdaad van het verkrijgen van geld of 
goederen onder valsche voorwendsels en zal of zullen 
gestraft worden voor de eerste overtreding tot 3 maanden 
gevangenisstraf met harden arbeid, voor de tweede over
treding met (j maanden harden arbeid, en voor de derde 
overtreding met 2 jaren gevangenisstraf met harden 
arbeid. Met dien verstande, dat het altijd aan den 

1
) Zie bladz. 94 L. W. 1888--1889. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Staatsprocureur of zijn wettigen vertegenwoordiger zal Medespelers of me
vrijstaan om den persoon, die verloren heeft of een deplichtigen v. den 

f d d l. bt' l t t t · t valschenspelerkun-
0 meer er me ep IC 1gen a s s aa sge mgen aan e nen als staatsgetui-
nemen volgens art. 1~0 der crimineele procedure, al gen aangenomen 
bebben zij medegespeeld.)) worden. 

<<Art. 7b. Het zal duidelijk verstaan worden, dat bet De rechter bepaalt 
aan de bevoegde hoven overgelaten zal worden om te in elk speciaal geval 
beslissen in elk geval of bet spel, waarover geklaagd ~at een hazardspel 

wordt een bazardspel is, of een beslist door kunde of · 
bekwaambeid, en wanneer bet blij ken zal dat een spel 
van kunde of bekwaambeid op zoodanige wijze gespeeld 
wordt, dat waarvoor gespeeld wordt onredelijk boog is, 
zoo zal bet bof zulk spelen voor onwettig verklaren en 
te allen opzichte beschouwen als een hazardspel voor 
het doel dezer wet.)) 

3. Art. 9 van wet no. 6, 1889, zal worden gew~jzigd 
als volgt: 

<< Wanneer een gelicentieerd drankverkooper, zijn 
plaatsvervanger of ondergescbikte toelaat, al is bet met 
zijn medeweten of niet, dat eenig vertrek hoegenaamd in 
zijn gebouw of gebouwen gebruikt wordt voor eenigerlei 
onwettig spel, zooals omscbreven in deze wet, zal zijn 

Wijziging van art. 9 
omtrent de aanspra
kelijkheid van geli
centieerde drank
verkoopers. 

licentie ommiddellijk verbeurd verklaard en vernietigd 
worden. Het bof, dat vonnis geeft, zal tevens gelasten Veroordeelde ver
dat geen licentie voor den verkoop van sterke- of mout- liest licentie. 
dranken verleend zal worden voor dezelfde gebouwen 
voor bet tijdperk van twee acbtereenvolgende jaren, te 
rekenen van datum van bet vonniS.)) 

4. Als een nieuw art. 9a zal tusschen de artikelen Nieuw artikel 9a. 
9 en 10 van wet no. 6, 1R89, een nieuw artikel inge-
voegd worden van den volgenden inboud: 

((Art. 9a. Wanneer een licentie volgens art. 9 wordt Vonnis omtrent li
verbeurd verklaard, en de licentiehouder appel aantee- centie wordt niet 
kent, zal de licentie, niettegenstaande appel, gerekend ~~~c~~rst door 
worden verbeurd te zijn, tot dat bet Hooger Hof be-
slissen zal, en zal bet gebouw of gebouwen onmiddellijk 
gesloten worden en de verkoop van sterke- of mont-
drank verboden zijn.)) 

5. Deze wijziging van wet zal in werking treden Iowerkingtreding. 
drie maanden na publicatie in de Staatscourant. 1) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 21 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1
) Deze wet is voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant 

van 25 Mei 1892. · 
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Art. 3 (nieuw). 

Strafbepaling tegen 
hen, die verantwoor
delijk zijn voor de 
uitroei!ng en daarin 
nalatig zijn. 

Beschu1digde kan 
tevens veroordeeld 
worden in de kosten 
van het geding. 
Art. 3a (nieuw.) 

Belooning aan den 
aanbrenger. 

Inwerkingtreding. 
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WET No. 2, 1892, l) 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO. 1, 1872. 2
) 

Zooals behandeld en gewijzigd bij de besluiten van den Edachtb 
Eersten Volksraad, onder a1·tt. 100 en 101, dd. 11 ]}fei en 
artt. 102 tot en !fnet 107, dd. 12 Mei 1892 zijner notulen 
onder art. 148, dd. 14 Mei daaropvolgende door gezegden 
Raad werd goedgekeurd. 

ARTIKEL 1. Art. 3 van wet no. 1 van 1872 vervalt 
en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 3, 
van den volgenden inhoud: 

<< Ingeval de eigenaren, huurders, of pachters van 
plaatsen, erven, stands, of van eenig ander stuk grond 
of de bewoners van locaties, alsrnede de ambtenaren 
met het toezicht over Gouverne1nentsgronden belast, 
nalatig daarin zijn, zullen zij onderhevig zijn aan eene 
boete van ten hoogste £1 of bij wanbetaling tot een 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid van hoog
stens 0 dagen voor de eerste overtreding en hoogstens 
£5 of bij wanbetaling hoogstens 14 dagen gevangenis
straf met of zonder harden arbeid voor een tweede 
overtreding, en voor elke volgende overtreding aan 
eene boete van hoogstens £20 behalve een gevangenis
straf van hoogstens 6 weken met of zonder harden 
arbeid, en bij verzet zal de Regeering het recht hebben 
het op kosten van den schuldige te doen.)) 

«In iedere zaak zal het hof tevens bevoegd zijn 
bij het uitspreken van vonnis den beschuldigde te ver
oordeelen in de kosten van het o·eding.)) 

2 .. Tusschen de artt. 3 en ~ van wet no. 1, 1872, 
wordt een nieu\V artikel ingevoegd als art. 3a, van den 
volgenden inhoud: 

«De Regeering zal een deel, doch niet meer dan 
een derde van de opgelegde en betaalde boeten kunnen 
toekennen aan den aan brenger.)) 

3. Deze wijziging van wet zal in werking treden 3 
maanden na publicatie in de Staatscourant. 3) 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 21 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

------------------
1

) Zie pag. 461 van het L. W. 1849-1885. 
2

) Bedoelde wet handelt over de uitroeiing van het onkruicl Xan
thium Spinosum. 

3
) Deze wet is voor de eerste maal gepubliceerd in de Staatscourant 

yan 25 Mei 1892. 
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OM PERSONEN, IN DEZE REPUBLIEK WOONACHTIG, TE VER
PLICHTEN ALS GETUIGEN TE VERSCHIJNEN IN DE GE
RECHTSHOVEN VAN ZUL ULAND. 

Goedgekeu1·d en vastgesteld bij besl,uit van den Edelachtb. Eersten 
Volks1·aad, onder art. 149, dd. 14 Mei 1892. 

NADEMAAL de getuigenis van personen, die in de Zuid
Afrikaansche Republiek woonachtig zijn, dikwijls 

noodig is in de gerechtshoven van Zululand; 
En nademaal er geene machtis on1 zoodanige personen 

te verplichten, om ten overstaan der gezegde gerechts
hoven te compareeren, tengevolge waarvan het recht 
somtijds verijdeld wordt; 

En nademaal het wenschelijk is, het compareeren 
van zoodanige personen ten overstaan van zoodanige 
gerechtshoven verplichtend te maken; 

Zoo wordt hiermede bepaald en vastgesteld als 
volgt: 

ARTIKEL 1. Wanneer eene dagvaarding (subpcena) 
voorgevende uitgereikt te zijn door den behoorlijken 
beambte van een bevoegd hof in Zululand, teneinde 
het com pareeren te verzekeren van iemand~ die in deze 
Republiek woonachtig is als een getuige ten overstaan 
van zoodanig hof, overgezonden wordt door zoodanigen 
beam bte naar den Landdrost van het district waarin de 
persoon woonachtig is, dien men aldus wil doen compa
reeren, dan zal bet de plicht zijn van gezegden Landdrost 
om op zoodanige dagvaarding ( subpmna) zijne order 
te endosseeren, dat dezelve gediend zal worden op den 
daarin genoemden persoon en daarop zal de aldus ge
endosseerde da~vaarding overhandigd worden aan den 
bode van gezegd Landdrosthof of aan zijnen wettigen 
plaatsvervanger, of zoodanigen anderen persoon als de 
gezegde Landdrost speciaal. voor dat doel zal benoemen, 
wiens plicht bet zal zijn' dezelve zoo spoedig doenlijk 
te dienen op den daarin aangeduiden persoon; met dien 
verstande altijd, dat de noodige kosten voor zoodanige 
diening, alsmede de noodige reiskosten van den gedag
vaarden persoon voor het gaan naar- en terugkeeren 
van het in zoodanige dagvaarding genoemd hof, en zijne 
kosten van verblijf op de plaats waar zijn getuigenis 

1
) Deze wet is in werking getreden krachtens proclamatie dd. 25 

October 1892. 

Subpcena te worden 
uitgereikt door be
voegden ambtenaar 
in Zululand. 

Endossement van 
Landdrost van bet 
district waar getuige 
woont. 

Diening door bode 
van landdrosthof of 
zijn plaatsvervanger 

Reis-en verblijfkos
ten moeten aange
boden worden vol
gens tarief. 

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



Boete op niet-ver
schijning. 

Wie boete oplegt. 

Indien de subpoma 
niet gediend is 14 
dagen voor het ver
trek van den getuige 
is het een wetHge 
verontschuldiging 
voor zijn niet-ver
schijning. 
Wat voldoend be
wijs is voor het op
leggen der boeten. 

Geen getuige uit Zu
luland hier aanwe
zig, wiens verschij
ning verplichtend is 
gesteld d.. een veror
dening in Zulnland, 
kan hierin hechten)s 
genomen worden v. 
een schuld of mis 
daad v. dien tijdaan
gegaan ofbedreven. 
nwerldngtreding. 
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afgelegd moet worden, volgens zulk tarief 1) als het 
L'itvoerend Gezag van t\id tot tijd mocht opstellen, 
overgezonden zullen worden naar gezegden Landdrost 
met de dagvaarding en de kosten, die den in de dag
vaarding genoemden persoon zullen ~oegekend zijn, 
zullen hem betaald worden door den persoon, die dezelve 
dient. 

2. Ieder, op wien eene dagvaarding zal zijn gediend, 
gelijk in bet voorgaand artikel vermeld, zal gehouden 
zijn om te compareeren op dag en plaats daarin ver
meld; en in geval hij in gebreke blijft zulks te doen 
en ook geene wettige en geldige verontschuldiging 
bewij st voor zoodanig niet com pareeren, zal hij bloot
staan aan eene boete van niet meer dan een honderd 
pond sterling, die ingevorderd zal worden in bet hof 
van den landdrost van bet district, waarin de gedag
vaarde persoon woonachtig is, op instantie van den 
Staatsprocureur. 

Onder de wettige en geldige verontschuldigingen in 
dit artikel bedoeld, zal ook beschouwd worden bet feit, 
dat de dagvaarding op den getuige, behalve den tijd 
voor getuigen in dezen Staat bij de wet bepaald, niet 
op den getuige gediend is, ten minste 14 dagen v66rdat 
gezegde getuige van huis moet vertrekken. 

3. Het relaas van den persoon, die gemachtigd is 
om zoodanige dagvaarding te dienen, zooals in bet eerste 
art. dezer wet voormeld, aantoonende, dat zoodanige 
diening behoorlijk afgedaan en een cG>rtificaat onder de 
handteekening en bet zegel van den presideerenden 
Rechter of Landdrost van bet hof, waar de gezegde 
dagvaarding werd uitgegeven, dat de aldus gedagvaarde 
persoon niet com pareerde na opgeroepen te zijn en ook 
geenc wettige of geldige verontschuldiging voor zijn 
niet-verseh\inen heeft bewezen, zal beschouwd worden 
als voldoend bewijs van het niet-compareeren van zoo
danigen persoon, ten einde de in het laatst voorgaand 
artikel vermelde boete op te leggen. 

1·. Geen persoon, woonachtig in Zu hiland, die ge
dagvaard wordt a]s een getuige te compareeren voor 
eenig gerech1shof van deze Repuhliek, en wiens com
paritie verpUchtend is gemaakt door eene verordening 
van ZuJu]anrl, za], tervdil hii aldus compareert, in 
hechtenis mogen ~enomen WOrden op een CiYielen of 
crimineelen las1 brief voor eene vroegere door hem in 
deze Repu bliek verschnldigde som of gepleegde misdaad. 

5. Deze wet zal in werking treden en kracht van 
vvet hebben, zoodra de Staatspresident bij proclamatie 
in de Staatscourant zal verklaren en bekend stellen, dat 

J) Zie Gouvernementskennisgeving no. 387, 1892. 
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Zululand behoorlijk voorziening heeft gemaakt om per
sonen, daarin woonachtig, te verplichten als getuigen 
te verschijnen voor de hoven dezer Republiek. 

6 Aile wetsbepalingen in strijd hiermede worden Herroepingsclau-
mits deze herroepen. sule. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 25 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

VOOR RET STRAFFEN VAN MOEDERS WEGENS IHET VER
BERGEN DER GEBOORTE VAN KINDEREN. 

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A. Em·sten 
Volksraad, ondm· art. 199, dd. 18 Mei 1892. 

N ADEMAAL bet verbergen door moeders van de ge
boorte barer kinderen eene handeling van zeer 

verdachten aard is; en nadernaal zoodanige handeling 
niet beschouwd wordt volgens de in dezen Staat van 
kracht zijnde wetten, strafbaar te zijn; en nademaal 
bet noodzakelijk is, dat dezelve strafbaar gemaakt 
worde ; zoo wordt hierbij vastgesteld en bepaald als 
volgt :-

AnTIKEL 1. Iedere ongehuwde of vcrlaten vronw, 
die een kind ter wereld brengt, en die door geheirne 
begraving of op eenige andere wijze het doode lichaam 
van het kind uit den weg ruimende, tracht de geboorte 
van hetzelve te verbergen, is schuldig aan de misdaad 
van het verbergen der geboorte van haar kind. 

2. Deze m1sdaad wordt gestraft met gevangenzet
ting met of zonder harden arbeid, niet te bovengaande 
twee jaren. 

3. Bij de terechtstelling van eene vrouw wegens de 
misdaad, in art. 1 vermeld, is het niet noodig te be
wijzen ?f het kind v66r, bij of na de geboorte ge
storven 1s. 

Omschrijving der 
misdaad. 

Strafbepaling. 

Bewijs van het tijd
stfp van den dood v. 
het kind niet noodig. 
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Acte van beschuldi
ging v. kindermoord 
sluit beschuldiging 
van deze misdaad in. 

Inwerkingtreding. 
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4. Indien eene vrouw terecht gesteld word.t wegens 
het vermoorden van haar kind en aan die misdaad door 
de jury niet schuldig wordt bevonden, kan dezelve 
indien daaromtrent voldoende bewijzen z~jn voorgeko~ 
men, haar schuldig verklaren aan de misdaad van het 
verbergen der geboorte van haar kind, na hoedanige 
schuldigverklaring het gerechtshof de bevoegdheid heeft 
zoodanig vonnis over haar uit te spreken, als wettig 
kon zijn uitgesproken, indien zij had terechtgestaan op 
d~ beschuldiging van die misdaad te hebben begaan. 

5. Deze wet treedt in werking drie maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 21 ·Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET N°. 5, 1892, 
BETREKKELIJK REGELING VOOR RET VERSTREKKEN VAN 

DOCU:\IENTEN UIT DE KANTOREN VAN DEN REGISTRATEUR 
VAN AKTEN, HOOFD VAN MIJNWEZEN, LANDMETER-GENE
RAAL EN ANDERE PUBLIEKE KANTOREN AAN DE GERECHTS
HOVEN VAN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Behandeld bij de besl·uiten van den Edelachtbaren Tweeden Volksraad, 
onder artt. 86, 88, 90, 91 en 92, dd. 11 JJfei 1892 en art. 
112, (ld. 13 JIIei daa1'op1!olgen(le; gewijzigd en goedgekeurd bij 
besluit van den Edelachtbaren Eersten Volksraad onder ar'. 
202, dd. 18 llfei 1892. 

NADEMAAL het gebleken is, dat door de afgifte van 
registers, transport-, brievenboeken en andere docu

menten uit de kantoren van oen Registrateur van Alden, 
Hoofd van Mijnwezen~ Landmeter-Generaal en andere 
publieke kantoren, om als bewijs te dienen in civiele 
of crimineele rechtsgedingen, groot gevaar bestaat, dat 
dergelijke gewichtige documenten verloren gaan of ge-

. schonden raken, en nadeelig is voor den algemeenen 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in d'il Staats-

courant van 25 Mei 1892. '" 
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loop der zaken in die kantoren, zoo wordt hiermede 
vastgesteld en bepaald als volgt :---

ARTIKEL '1. Origineele doeumenten van het kantoor Aileen op order van 
van den Registrateur van Alcten, van het Hoofd van den rechter en in 

Ml.J·nwezen, Landmeter-Generaal en andere J)U blieke crimineele zaken op 
order van d. Staats-

kantoren, die in ei viele of erimineele reehtsgedingen procureur mogen 
als bewijsstukken moeten dienen voor een der gereehts- origineeledocumen· 

hov:n der Zui?-.Afrikaanseh~ Hepubliek m~gen, zoo .~et ~~~li~~~usi~:~~re~: 
ged1ng van e1V1elen aard IS, aileen op Ultdrukkehjke in rechtsgedingen 
order van bet hof, waar de zaak zal dienen, door of worden geprodu
namens een der hoofden v~n die departementen of kan- ceerd. 
toren worden afgegeven en in erimineele zaken op order 
van den Staatsproeureur, 

2. rfenz~j aldus georderd door bet hof of gerequi- Gecertificeerde ko
reerd door den Staatsproeureur, kunnen de Hegistrateur pHin of extracten 

Al f. d d h .!'...J d d voldoende. van cten o .' e an ere 001uen van gezeg e eparte-
menten of kantoren volstaan met de afgifte van eene 
door hen gecertificeerde kopie of geeertifieeerd extraet. 

3. Voor de afgifte van deze gecertificeerde kopien Zegelrecht op die 
of extraeten zal, in een eiviele zaak, door den belang- kopienenextracten. 
hebbende een zegelrecht betaald worden ten bedrage 
van 5/-. De zegels te bevestigen op de kopie of het 
extract en door bet hoofd van het departement of 
bet kantoor, die bet doeument als zoodanig certificeert 
te worden gecancelleerd. 

4. Deze, door een der hoofden van gezegde depar- Die kopHin en ex
tementen of kantoren gecertiftceerde kopien of extracten tracten hebben de· 

ll tt. b .. 'dd 1 .. · h f zelfde bewijskracht zu en we 1ge eWIJSIDl e en ZlJn en voor een1g o als origineele docu-
van gelijke waarde zijn als de origineele documenten. menten. 

5. Het zal niet noodig zijn, dat een der hoofden Inlevering van ori
van die departementen of kantoren in persoon ver- gineele documenten 

h .. d d · d · · · 1 d . door klerken v. het sc 1Jne voor e pro uctle van zoo an1ge ong1nee e ocu- kantoor waar ze De-
menten, maar zal kunnen worden volstaan dat een d0r rusten voldoende. 
klm ken van zoodanig kantoor dezel ve aan het hof 
voorlegge. 

Ten aanzien van kopien of extracten zal bet vol- Inlevering van ko
doende en toegelaten zijn, dat zij door partijen aan pHin en cxtracten 
het hof worden ingeleverd. door partijen. 

6. DeLe wet treedt in werking dadelijk na publi- Inwerkingtreding. 
catie in de Staatscourant 1). 

Gou vernementskan to or~ 
Pretoria, 21 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

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

com·ant van 25 Mei 1892. 
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procureur. 

Vreemdelingen kie
zen ten deze domi
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tigde in de Z.A.R. 

Hoe bet merk niet 
mag zijn. 

Aanteekening der 
inzending ten 
Staatsprocureurs
kantore. 

Certificaat van in
zending. 
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HOUDENDE BEPALINGEN OP DE HANDELS- EN F ABRIEKS
MERKEN IN DEZE REPUBLIFK. 

Gewijzigd bij art. 126, 130, 134, 135, 142, 146, 153, en goedge
kettrd bij art. 163 dd. 16 ~Iei 1892, doo-r den Edelachtb. 
Tweeden Volksraad, welke besluiten, dd. 20 ~Iei 1892, door 
den Edelachtb. Eersten Vollcsraad, bzj Mf. 222 zijner no
htlen, vom· kennisgev'ing zijn aangenomen. 

ARTIKEL 1. Een persoon of eene firma, die zich het 
reeht wil verzekeren tot uitsluitend gebruik van een 
merk, hetwelk ter onderscheiding zijner handels- of 
fabriekswaren van die van anderen, op de waren zelve 
of op hare verpakking wordt geplaatst, zendt drie 
onderteekende exr.mplaren eener duidelijke af beelding 
en nauwkeurige beschrijving van dat merk met opgave 
bij de beschrijving van de soort van waren, waarvoor 
het merk bestemd is, in, ten kantore van den Staats
procureur. 

Die geen woonplaats heeft binnen de Hepubliek, 
kan de inzending doen door een schriftel~ik daartoe 
gemachtigde, binnen dezen Staat woonachtig, bij welken 
gemachtigde zulk een persoon domicilie moet kiezen. 

2. Het merk mag niet uitsluitend bestaan in gewone 
letters, cijfers of woorden, noch het wapen der Zuid
Afrikaansche Hepubliek, noch woorden of voorstel
lingen bevatten met de openbare orde of goede zeden 
in strijd. 

3. Een openbaar register van handels- en fabrieks
merken zal aangelegd en gehouden worden ten Staats
procureurskantore, waarin onmiddellijk aanteekening zal 
gehouden worden van 1edere inzending. 

Is de inzending geschied door een gemachtigde, dan 
wordt de volrnacht aan het register geheeht. 

4. De Staatsprocureur geeft aan den inzender of 
zijn gemachtigde een gedagteekend bewijs van de gedane 
aanteekening en waarn1erkt de overgelegde exemplaren 
met bijvoeging van de da2teekening en het nummer 
waaronder de aanteekening in het register plaats heeft. 

1
) Zie E.V.R.B .. dd. 29 Augustus 1893 art. 1213 en Gouvernemenis· 

kennisgeving no. 354, 1893. 
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5. Door den Staatsprocureur .:wordt zorg gedragen, 
dat in de Staatscourant onmiddell~Jk na ontvangst eener 
inzending in drie achtereenvolgende uitgaven wordt 
opgenomen de beschrijving en zoo de belanghebbende 
door inzending van een cliche daartoe in staat gesteld 
heeft, de afbeelding van de ingezonden merken, met 
opgave van de soort van waren, waarvoor zij besten1d 
zijn. Gel~jke openbaarmaking moet geschieden door den 
belanghebbende binnen 30 dagen na inzending, in een 
der nieuwspapieren van zijne woonplaats of district 
binnen deze Republiek en bij gebreke van zoodanig 
nieuwspapier, in een der nieuwspapieren te Pretoria 
versch ij nende. 

6. Indien het ingezonden merk overeenstemt met, 
of niet genoegzaam is onderscheiden van een bestaand 
merk voor dezelfde soort van waren, kan de recht
hebbende van dat merk of zijne gemachtigde binnen 
6 1naanden na de eerste plaatsing in de Staatscourant 
zich wenrlen met een verzoekschrift tot den Staats
procureur, teneinde de definitieve inschrijving worde 
verboden. 

De Staatsprocureur zal ten spoedigste de zaak 
onderzoeken en al of niet afwijzend op bet verzoek
schrift beschikk en. 

Indien de belanghebbende zich niet kan vereenigen 
met de beslissing van den Staatsprocureur, dan kan hij 
zich tot bet Hooggerechtshof wenden. 

Het blijft echter een zaak tusschen partijen, waar
mede de Staats procureur zich niet heeft in te laten. 

7. Indien binnen 6 lnaanden na de eerste aankon
tliging in de Staatscourant geen schriftel~jk verzoek bij 
den Staatsprocureur is ingekomen tot bet verbieden 
der inschrijving, wordt het merk op verzoek van den 
belanghebbende, onder overlegging van een exemplaar 
van het nieuwspapier, waarin de aankondiging voor
komt, ingeschreven in bet daartoe bestemde openbare 
register. · 

8. De· inschrij ving zal bekend gemaakt worden in 
de eerstvolgende Staatscourant daarna verschijnende en 
in drie achtereenvolgende uitgaven geplaatst worden. 

Alvorens de inschrijving eenmaal is gepubliceerd, 
geldt zij niet tegen derden. · 

Het recht wordt daarna geacht verkregen te zijn 
aileen met betrekking tot die soort van waren, waar
voor bet merk blijkens gedane opgave bestemd is. 

9. De registers zijn openbaar en liggen voor ieder 
ter inzage. leder kan een uittreksel of afschrift be
komen. 

Pub 1 ica tie der inze1i
ding. 

Protest te leggen 
binnen zes maanden 

Staatsprocureur be
Alist over h. protest. 

Appel van zijn uit
E<praak. 

Staatsprocureur 
geen partij in dat 
appel. 
Zoo geen protest ge
legd is, wordt merk 
in de registers inge
schreven. 

Publicatie dier in
sclnijving. 

Inschrijving geen 
krach t tegenover 
derden, tenzij gepu
bliceerd. 
Kracht der inschrij
vip.g. 

Registers openbaar. 
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Kosten van inzen
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publica tie. 

Kosten van inzage 
der registers. 

Wijziging der in
schrijving aileen bij 
order van het Hof. 

Inbreuk door derden 
op het aldus verkre
gen recht. 

Strafbepaling. 

Inwerkingtreding. 
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1.0. De inschrijving van een handels- of fabrieks
merk zal k unnen ovorgemaakt worden, na vooraf den 
Staatsprocureur kennis te hebben gegeven van de over
making. 

11. Bij de inzending van een merk als bedoeld in 
art. 1 moet gevoegd zijn £2 10s. aan zegels. 

Bij de aanvrage om definitieve inschrijving over
eenkomstig art. 7 moet gevoegd zijn £5 aan zegels. 

Alle kosten van publicatie bedoeld in deze wet 
zijn voor rekening van den belanghebbende. 

12. V oor inzage der registers wordt 2s 6d. geeischt 
en voor elk uittreksel of afschrift wordt 2s. 6d. in 
rekening gebracht. 

13. Indien wijziging, aanvulling of rectificatie van 
de registers noodig is, kan dit slechts geschieden op 
order van het Hooggerechtshof. 
. 14. Hij, die valschelijk of wederrechtelijk gebruik 

maakt van eens anders geregistreerd merk, stelt zich 
bloot, onverminderd een strafrechterlijke vervolging, 
aan een burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoe
ding van de zijde van den rechthebbende van zulk een 
merk of van zijne rechtsverkrijgenden. 

15. Hij, die opzettelijk waren, welke zelve of op 
hare verpakking valschelij k voorzien zijn van het ge
registreerde merk, waarop een ander recht heeft, zij 't 
ook met geringe afwijking binnen deze Republiek 
invoert, verkoopt, te koop aanbiedt, uitdeelt, ailevert of 
ten verkoop of uitdeeling in voorraad heeft, wordt 
gestraft rnet geldboete van ten hoogste £200 of bij 
wanbetaling met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden met of zonder harden arbeid. 

16. Deze wet treedt in werking drie maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 1) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 31 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W . .T. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

1
) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats
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WET N°. 7, 1892, 
VOOR DE OVERMAKING VAN AANDEELEN IN MAAT~ 

SCHAPPIJEN. 

Goell.r;elcew}'(l en t'a~t.r;estel1l bij besltlit t'an den R1lehwhtb. Rersten 
Vollcsmad, m·t. 248, (ld. 24 llfei 1892. 

NADE::\IAAL het gebleken is, dat tal van overmakingen 
van aandt!elen in goud- en andere rnaatschappijen 

in deze Republielc plaats vinden en er geene wetsbe
palingen bestaan voor zegelrecht, toekomende aan hnt 
Gouvernement bij de overdracht of overmaking van 
zooclanige aandeelen; zoo wordt hiermede vastgestolrl 
en bepaald als volgt : 

A H'riKEL 1. Aan een vast zegelrecht van zes pence 
is onderworpen iedere koopbrief, quitantie, rekening, 
makelaars-nota (brokersnote ), of eenig ander geschrift, 
aantoonende de overmaking, overdracht of verkoop van 
eenig aandeel of aandeelen in eenige goud- of andere 
rnaatschappij, nadat zoodanig aandeel of aandeelen door 
de rnaatschappij, waarin dezel ve behoort, zal uitgereikt 
zijn, zullende de opplakking van een gewone 6d. post
zegel op zoodanigen koopbrief, quitantie, rekening, 
makelaars-nota (brokersnote ), of ander geschrift, de 
ovormaking, overdracht of verkoop aantoonende, vol
doende zijn en welk zegel met inkt of inktstempel door 
(len onderteekenaar zal worden vernietigd. 

2. Deze hepaling geldt niet aileen met betrekking 
tot aandeolen en ohligatios van maatschappijen, vallende 
onder de wet no. G, 1871,, en no. 6, '1874,, rnaal' ook op 
de maatschappijen zondor beperkte verantwoordeli.ik lH~id, 
of die niet ingeljjfd zijn onder de wot no. 0, van 1874'. 

B. Iwlien het geschrift :in art. 1 vermeld, do ovcr
rnak:ing, overdracht of verkoop van aandeelen of obligatien 
aantoonende, niet voorzien is van gemeld zegel, zal de 
persoon, die hetzelve heeft onclorteekend door een lager 
hof beboet kunnen worden rnet een geldsom van ten 
hoogste £5 of een gevangen:isstraf van ten hoogste 
veertien dagen. 

4. Aile niet gedagteekende stukken in deze wet 
vermeld en aan bedoefd zegelrecht ondenvorpen, wor
den geacht te zijn opgemaakt na het tijdstip der in
werkingtreding dezer \Yet, behoudens bewijs van het 
tegendeel. 

Zegelrecht op de 
overdracht van aan~ 
dee len. 

Deze bep. geldt voor 
maatschappijen 

met of zonder be
perkte verantwoor
delijkheid, voor wel 
en uiet ingelijfde. 

Strafbepaling op het 
niet voldoen v. het 
zegelrech t. 

Jnrisdictie. 

Niet gedagteekende 
overdrachten wor
den geacht g-edaan 
te zijn na het inwer
kingtreden dezer 
wet, behoudens be~ 
wijs v.hct tcgendccl. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Inwerkingtreding. G. Deze wet treedt in werking drie maanden na 
publicatie in de Staatscourant. 1) 

Roever de bemoei
ing der Regeering 
zich uitstrekt. 

Gou vern em en tskan to or, 
Pretoria, 30 Mei 1892. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
S taa tssoc re ta ris. 

WET N°. 8, 1892, 2

) 

REGELENDE RET ONDERWIJS VOOR DE BLANKE DEVOLKlNG 
IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUDLIEK, TER VERVAN
GING VAN WET No. 1, 1882. 

Goedgeke,unl bij besluit van den Edelachtbctren Eersten Volksm(ul, 
del. 2 Juni 1892, art. 362. 

I. ALGEMEENE DEPALINGEN. 

ARTIKEL 1. De Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, uitgaande van het beginsel, dat het de taak 
is der ouders te zorgen voor de opvoeding en het 
onderwijs der kinderen, beperkt hare bemoeiingen met 
het school we zen : 

a. Tot het aanmoedigen en ondersteunen van 
particulier initiatief ( onderneming ) hij cle 
burgerij door geldelijke bijdragen tor onder
steuning van scholen; 

b. Tot het schoolopzicht, voor zoover zij zich 
geroepen acht er voor te waken, dat hare 
toekomstige burgers de vcreiselttn Protos
tantseh-Christelijkc opvooding ontvangcn, on 

c. Tot het stichten van cone inrichting voor 
lwoger onderwijs, voornamelijk ter opleiding 
van amhtenaren en onderw~j zers, volgens 
hieroncler te nuemen bepalingen. 

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

courant van 1 Juni 1892. 
2

) Dezo wet vervangt wet no. 1, 1882, te vindcn op bladz. 1069 L. \V 
1849-1885. Zo werd wedor gewijzigd door wet no. 8, 1893. Zio mot 
hetrekldng tot dezo wet "de algcmeeue lJepaliugen omtrcnt de examcns 
en do toelatingen" goedgekcurd door V. R. B., dd. 18 Jnli 1887. art. 1145, 
en zooals gewij7.igd floor R V. R. U., dd. 2 Juui 1892, art. 356, en dd. 
30 Augustus 1803, ttrt. 1241. 
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2. Erkennende, dat het leerstellig Godsdienst- Plichten der onder
onderwijs als zoodanig tlmis behoort bij de Kerk, en steunde scholenmet 

S' . l d R . l l l betrekking tot het niet bij den taat, zoo eiSC 1t e egeenng s ec 1ts, cat godsdienstonderw. 
in al.le van Regeeringswege ondersteunde scholen het 
onderwijs in de verschillende leervakken gegeven worde: 

a. In Protestantsch-Christelijken geest; 
b. Waarbij begrepen worden het openen en sluiten 

der school met ge bed, het lezen van Gods 
. Woord en de behandeling der Bijbelgeschie
denis binnen de schooluren; 

c. Terwijl het bepaald confessioneel (leerstellig) 
onderwijs aan de respectieve kerkbesturen 
wordt overgelaten; 

d. Waarin de verschillende schoolbesturen naar 
omstandigheden aileen zullen behulpzaam zjjn 
door het ten dienste stollen van schoollokalen 
aJs anderszins. 

3. De Regeering wenscht, zooveel mogelijk, door 
hare ondersteuning het onderwjjs toegankelij k to maken 
voor alle burgers en andere blanke bewoners der Zuid
Afrikaansche Republiek. inzonderheid ook de ver uiteen 
wonende boerenbevolking, en biedt daartoe eene drie-
maandelijksche toelage aan voor alle scholen, die voldoen 
aan de eischen dezer wet en aan de door den Super-
intendent van Onderwijs vastgestelde standaarden van 
onderwijs, welke toe] age berekend zal worden: 

a. naar den standaard van onderwijs in de respec
tieve scholen; 

b. naar het gezamenl\jk bedrag der betaalde 
schoolgelden en der vrijwillige bijdragen tot 
stijving der schoolfondsen, zooals nader bepaald 
en beperkt in art. 17. letters a en b, uitge
zonderd de vrijwillige bijdragen voor hot 
bouwen v~n schoollokalen. 

4. Het onderwijs wordt verdeeld in: 
a. Lager ondcrwijs, omvattendc de Dijbc~l

geschicdenis, het lezen, schrijven, rekencm en 
zingen rnet inbegrip der kerkrnuziek, de be
ginselen der Hollandsche taalkunde en die 
der geschiedenis van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek~ als nader omschreven in de in 
art 3 bedoelde standaarden van onderwijs 
I, II en Ill. 

b. Middelbaar onderwijs, ·omvattende, behalve de 
voortzetting en uitbreiding der bjj hot lager 
onderwijs gcnoemde leervalzken, eene grondige 
kennis van de taalkunde der Hollandsche en, 

Berekening der toe. 
lagen aan scholeu. 

Omvang van het 
lager onderwijs. 

Onwang middelbaar 
onderwijs. 
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waar zulks verlangd wordt, ook eener andere 
levende taal ; de beginselen der aardr\iks
kunde en die der geschiedenis, zoowel alge
meene als die van Zuid-Afrika en der Zuid
Afrikaansche Republiek in 't biJzonder; de 
beginselen der vormleer ; alles nader om
schreven in de bedoelde standaarden van 
onderwijs, IV, en V en VI. 

Als bijzondere vakken worden aanbevolen :
teekenen, boekhouden, natuur-, plant- en 
dierkunde, en nuttige en fraaie handwerken 
voor meisjes. 

Hooger onderwijs. c. Hooger onderwijs, overeenkomstig de hieron-

Aanstelling en ver
eischten voor den 
Sup. van Onderwijs. 

Zijn werkkring en 
verplichtingen. 

Doet jaarlijks ver
slag. 

Zijn secretaris en 
klerken, 

Insp. van onderwijs, 
hnnne werkkringen 
verplichtingen. 

der genoemde en later te maken bepalingen. 

5. Er zal zijn een Superintendent van Onderw\is, 
aangesteld door de Regeering, die zijn vorblijf zal heb
ben op de zetel plaats der Hegeering. Hij zal, ten ge
noege der Regeering, bewijs rnoeten leveren van zijne 
wetenschappelijke bekwaarnheid, zuiverheid in de leer 
en onbesprokenheid van wandel, en tevens lidmaat 
moeten z\in eener Hollandsch-Protestantsche Kerk. 

Hij is belast met bet oppertoezicht over de scholen 
en de onderwij zers, met de regeling van het onderwijs 
en met de handbaving van de wet en alle verordenin
gen het onderwijs betreffencte, met inachtneming van 
het bepaalde in art. 48 betreffende het curatorium van 
het gymnasium. Hij ontvangt en controleert de ver
slagen van de verschillende scholen en van de inspec
teurs van scholen, en doet zelf, zoo dikwijls en vvaar 
zulks noodig is, persoonlijk onderzoek. 

De Superintendent is verplicht aan elke school, die 
niet aan de eischen dezer wet voldoet, de subsidie van 
Regeeringswege te weigeren, kunnende de betrokken 
schoolbesturen zich b\j vermeend ongelijk tot de He
geering wenden. 

De Superintendent van Onderwijs doet. jaarlijks in 
de maand Maart verslag aan de Regeering van den al
g,emeenen staat van het onderwijs, welk verslag in de 
:::>taatscourant word t gepu bliceerd. 

6. De Superintendent van Onderwijs wordt in het 
administratieve gedeelte zijner ambtsplichten bijgestaan 
door een secretaris en zooveel klerken als door de 
werkzaamheden vereischt worden. 

7. In het onderzoek. naar den toestand van het 
onderwijs en in bet toezicht op do scholen en de onder
wijzers wordt de Superintendent bijgestaan door inspec
teurs van scholen, die ieder hun a<J.ngewezen inspectie
kring hebben, waarin zij, zooveel mogelijk, aile scholen 
tweemaal 's jaars zullen onderzoeken en waarin zij zich 
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zoodanig op de hoogte van de plaatselijke toestanden 
zullen trachten te stellen, dat zij in staat zullen zijn om 
zoowel den Superintendent als de respectieve school
besturen en onderwijzers binnen hunnen kring voor te 
lichten in alles wat den vooruitgang en den bloei van 
het onderwijs kan bevorderen. 

De inspecteurs doen op gezette tijden schriftelijk 
verslag van hunne verrichtingen en inspectien aan den 
Superintendent, die daaruit mede de gegevens voor zijn 
jaarverslag verzamelt. 
· De inspecteurs zijn te allen tijde gehouden, zich 
overeenkomstig de instructien van den Superintendent 
te gedragen. 

8. De inspecteurs, zoowel als de kantoorbeambten Hunne aanstelling. 
van het departement van onderwijs, worden~ op voor-
dracht van den Superintendent door de Regeering aan-
gesteld, onder naderc goe(lkcuring van de Wetgevende 
Ma~ht. 

])c inspeeteurs zu1len bcwijs moetcn overleggen van 
hun wetcns~happeljjkc bokwaarnheid tot satisfactie der 
Regeering, van onbesprokenheid van wandel en moe
ten lidmaten zjjn van een Hollandsch-Protestantsche 
kerk. 

II. DIJZONDERE BEPALlNGEN BE'l'REFFENDE IIE'l' LAGER 

E~ l\IIDDELBAAR ONDERWIJS. 

A. Aangaande het oprichten van sclwlen en het 
schoolbestuur. 

0. 1) Waar zulks haar wcnschclijk en noodzakclijk 
voorkomt, heeft de Regecring de bevoegdheid, op da~u·toe 
gedaan verzoek van de schoolcommissies voor de op
richting van dorpsscholen oen stuk grond af te staan 
groot 100 voct :in hot viorkant, on aan wijkseholen 
eene maandelijksehe toelage vour huisln1ur ad ticn sltil
lings (10s.) te verlcenen. 

10. Wanneer de bestaande school of scl10len in een 
dorp, naar de meening van den Superintendent van 
Onderwijs, voldoende in de plaatselijkc hehoefton voor
zien, zal aan geen andere school of sclw]en subsidie 
worden toegekend, tenzij er voor de opriehting dam·van 
gegronde redenen worden aangetoond. 

11. 2
) De Hegecring verleent alleon subsidie aan die 

scholen, welke onder het toezieht en de verantwoorde
lijkheid staan van eene comrnisssie, vveJke 

1
) Gewijzigd door art. 1, wet no. 8, 1893. 

2
) Gewijzigd door art. !2, wet no. 8, 181:13. 

Regeering bevoegd 
grond voor scholen 
af te staan. 

Geen subsidie aan 
nieuw opgerichte en 
overtollige scholen. 

Aileen subsidie aan 
schohn onJer toe
zicht staande van 
schoolcommissies. 
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a. V oor wijkscholen zal bestaan uit minstens drie 
leden, zooveel mogelijk op voorstel van, of in 
overleg met een ofmeer kerkeraadsleden, den 
V eldkornet of den Vrederechter van de wijk 
door en uit de daartoe bevoegde stemgei·ech
tigden gekozen, en 

b. Voor dorpsscholen uit minstens vjjf leden, of 
door den kerkeraad, of op voorstel van, of in 
overleg met den landdrost, den veldkornet 
of den vrederechter der plaats door en uit de 
daartoe bevoegde stemgerechtigden gekozen. 

Stemgerechtigd tot het kiezen van schoolbestuurders 
zijn alle vaders van huisgezinnen, die binnen een rede
l~jken afstand van de betrokken school wonen, en ve1·der 
alle mannelijke personen, die door een bijdrage ten 
bclweve van bet schoolfonds, ten genoege van de rneer
derheid der eerstgenoemde stemgerechtigden, zieh het 
stemrecht zullen verwerven. 

'12. De commissie kiest uit haar midden een voor
zitter, een secretaris on een pennin~meester-bcide 
laatste waardigheden mogen ook in een persoon ver
eenigd zijn-en doet med8deeling van lmar plan ·tot 
stichting eener school aan den Superintendent van 
Onderwijs, die hun daarop een vorm van «Aanzoek om 
Subsidie>) toezendt, welke behoorlijk ingeyuJd en onder
teekend aan hem wordt teruggezonden. Daarop besluit 
de Superintendent, des vereischt in overleg met de Re
geering, of aan bedoelde school van Regeeringswege 
subsidie kan worden toegestaan. 

'13. Een onderwijzer kan geen lid van het school
bestuur zijn, doch, waar zulks wenschelijk is, ll8eft de 
eommissie eencr school het recht haren onderwijzer als 
secretaris der comrnissie aan te stellen. 

'14. Elke schoolcommissie zorgt voor een behoodijk 
schoolgchouw met meuhilair on vcrdcr toebehooren, 
ten genocgc van do llcreering, de plaatselijke omstan
digheden in aanmerking te worden genomen. 

'15. Een sclwolcommissie heeft het recht op haar 
eigen voorwaarden hare onderwijzers aan te stellen, 
behoudens naderc goedkeuring van den Superintendent 
van Onderwijs. 

Het departement van onderwijs laat zich niet in 
m.et geschillen van privaten aar(l, niet met hot onderwijs 
in verband staande, tusschen den onderwijzer en zijne 
commissie. 

Vet'derc plichten 10. ])e nadere plichten van de schoolcmnmissie 
der commissie opge- worden OlllSCllreven in artt. 20-23, 
zeven in artt. 20-23 Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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B. Aangaande het sub~idieeren van scholen. 

17. Waar eene school voldoet aan de eischen dezer 
wet, zoomede ten opzichte van orde en tucht en de 
doelmatigheid der schoollokalen, meubelen, enz., geeft 
de Regeering eene driemaandelijksche toelage, onder
worpen aan de volgende bepalingen : 

a. De subsidie door de Regeering toegekend, wordt 
berekend naar het totaal bedrag der gedurende 
het kwartaal ontvangen schoolgelden, ver
meerderd met mogelijke vrijwillige bijdragen 
ter aanvulling der sehoolgelden, alle behoorlijk 
verantwoord volgens artt. 21 en 22. 

b. V oor elke twee pond sterling, als boven door 
de commissie ontvangen en verantwoord, 
geeft de Regeering eene subsidie van v~jf 
pond sterling, beloopende dus de Regeerings
toelage twee en een half rnaal zooveel als het 
gezamenlijk bedrag der ontvangen school
gelden en vrij willige bij drag en, met dien ver
stande evenwel, dat de gemiddehle driemaan
delijksche bijdrage der Regeering in geen geval 
meer zal zijn dan 25s. voor iederen leerling, die 
lager onderwijs ontvangt, en 35s. voor iederen 
leerling, die middelbaar onderwijs ontvangt. 

18. 1
) De Hegeering zal voortaan geen buitengewone 

toelage voor gratis-leerlingen meer verstrekken, worden de 
het aan de respectieve schoolbesturen zelve overgelaten, 
bij de . thans verhoogde staatstoelage, de schoolgelden 
overeenkomstig plaatselijke omstandigheden te regelen. 

19. De in art. 17 bedoelde toelagen worden kwar
taalsgewjjze uitbetaald, na bet verstrijken van elk school
kwartaal, wanneer de door de onderwijzers in te zewlen 
kwartaalstaten en absentiel~jsten voor het verloopen 
kwartaal door den Superintendent van Onderwijs in 
orde zijn bevonden, en overigens de Superintendent op 
grond van gehoudcn schoolinspecti(;n overtnigd is, dat 
de rcspectievc scholen aan de eischen der wet voldocn, 
of, waar zulkc inspcctWn nog nict mochten hcbben plaats
gehad, althans geen redenen lteeft mn aan te nernen dat 
aan <le eischen dezer wet niet is voldaan. 

20. neen scltoolcomrnissic kan aanspraak rnaken 
up Hegeeringstoclage v<)C!r en aleer hare schikkingen 
betreffende onderwijzer, schoollokaal, schoolmeubelen 
en toebehooren, alsmcde hare huishoudelijke bepalin
gcn, als nader ornselu·even op den bovengenoemdcn 
vor1n van «Aanzock om Suhsidie)), door den Super
intendent van Ondcrvvi;js zijn goedgekcnrrl. 

1
) Gcwijzigd door art. 3, wet No. 8, 1893. 

Bedrag der drie
maandelijksche toe
lage. 

Geen buitengewone 
toelage meer voor 
gratis leerlingen. 

W anneer de toelage 
wonlt uitbetaald. 

Geen ui t betaling 
dertoelage, tenzij de 
Sup. de schikkingen 
der commissie om
trent den onderwij
zcr, het schoolge
bouw enz. heeft 
goc<lgekeurd, 
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21. Alle door een schoolcommissie ontvangen gel
den, zoowel schoolgelden als vrijwil1ige bijdragen en 
Hegeeringssubsidien, moeten ten behoeve van hot onder
wijs besteed \Vorden, hetzij voor salarissen aan onder
wijzers, hetzij tot onderhoud, uitbreiding of verbetering 
van schoolgebouw, meubelen, schoolbehoefter., enz. Van 
l1et beheer dier geldmiddelen wordt door de commissie 
driemaandel~jks verslag gedaan aan den Superintendent 
van Onderwijs, op een daartoe door het departement 
van onderwijs verstrekten kwartaalstaat. 

22. Alle kwartaalstaten moeten door het hoofd der 
school en door twee leden der schoolcommissie onder
teekend worden. 

23. Schoolcommissien, die kennel~jk in str~jd met 
deze wet hebben gehandeld en onder valsche voor
wendsels of volgens onware opgave subsidie van de 
Rogoering hobben getrokken, knnnon voor de dus ver
kregen golden aansprakclijk gcstclcl worden, 

( :. Awnyaande hel onderw?)s. 

24 1) idle onderwijs moet gegeven worden in de llol
landsche taal. Aileen b~j het ondcrwijs in vreemde 
talon is het den onderwijzer geoorloofd, zich van de 
taal te bedienen, welke hij onderwijst. 

2G. Bij het lager onderwjj s mogen, des vereischt, 
alleen in den derden stanclaard, dric van de vijf en twintiR 
door de Regeering gevorderde uren per week (zie art. 26 J 
aan het onderwijs in eene levende vreernde taal gewijd 
worden. 

Hij het rniddelbaar onderw~js mogen op alle scl1olen, 
waar de ouclers dit verlangen, vier van de vijf en twintig 
door de Regeering gevorderde uren per week ( zie art. 26) 
aan het onderwijs in eene levende vreemrle taal gegeven 
worden; (loclt in de ovcrigc door de wet vcroiscltte 
uren rnoet alle onderrieht door en in dn IJollandsehe 
taal gescldc<len. 

2G. Op elke onderstennde sehool, moct cr godurende 
vi.if (lagen per \veek iederen 1lag mjnstens vUf uren 
onderwijs gegeven \Vorden in de h~j de wet va,stgcsteldo 
vakken, behondens de vrijheicl in het vorig artikel toe
gestaan. 

27. Aile lecrboeken moeten in de Hollandsclw taa] 
geschreven zijn, behalve die, welke bij hct onderwijs in 
cene vreemde taal gebruikt worden. 

2
) Zie voor l1ct subsidiecrcn van scholen, waar de Hollandsche 

taal !nict het medium van onderwijs is, E.V.R.B. art. 344, dd 1 Jnni 
1892. Dit E.V.R.B. werd gewijzigd door E.V.R.B., artt. 997, 998 en 
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28. De sch )olcommissien en de onderwijzers zijn 
aeheel vrij in de keuze der leerboeken, doch te hunnen 
~erieve en ter bevordering der eenvormigheid in het 
gebruik van schoolboeken, zal door den Superintendent 
van Onderwijs van tijd tot tijd eene lijst van aanbe
volen boeken worden uitgegeve~1, die tegen vastgestelde 
prijzen aan ~et departement van onderwijs verkrijg
baar zullen ZIJn. 

D. Aangaande de onderwijzers en de 
kweekelingonderwijzers. 

29. Na het inwerkingtreden dezer wet, zullen geen 
andere dan behoorlij k gequaliflceerdc onderwijzers aan 
onderstennde dorpsscholen worden toegelaten, en wcl 
met inachtneming der volgende bepalingen: 

a. Het hoofd eener school voor middelbaar onder
wijs, zal in het bezit moeten zijn van een 
diploma van het onderwijzersexamen tweede 
klasse; 

b. Bet hoofd eener school voor lager onderwijs 
zal in bet bezit moeten zijn van een diploma 
van het onderwijzersexamen derde klasse; 

c. Een hulponderwijzer aan eene school voor 
middelbaar onderwijs, moet een diploma be
zitten van bet onderwij zersexamen derde klasse; 

d. Tot assistentie in eene school voor lager onder
\Yijs en, waar noodig, ook in standaard IV 
(middelbaar onderwijs) mag het hoofd eener 
school gebruik maken van de hulp van een 
kweekeling, als nader omschreven in art. 37, 
onderworpen aan het bepaalde in art. 36. 

Commissie en on~ 
derwijzer zijn vrij in 
de keuze der leer
boeken. 

Sup. beveelt leer
boeken aan en stelt 
ze beschikbaar. 

Aileen behoorlijk 
gequalificeerde on
derwijzcrs aan de 
dorpsscholen toege
laten. 

Welke q ualificaties 
ze moeten bezitten. 

30. Geen minderjarig persoon zal als hoofd eener Geen minderjarige 
school erkend worden, en geen kweekeling onder de hoofd eener sch?ol; 
14 ]. aar zal biJ. de be paling der su bsidie als ass is tent ?een kweek~lmg 
· · . ' ' JOnger dan 14 Jaren. In amnerk1ng genomen worden. Waar zulks hem wen-
schelijk en noodig voorkomt, heeft de Superintendent Sup. kan voor wijk
van Onderwijs het recht, voor wijkscholen uitzonde- scholen hiervandis• 
ringen op dezen regel toe te staan. pensatie geven. 

31. Personen, die elders een certificaa t van bevoegd- Buitenlandsche cer
heid tot bet geven van onderwijs verkregen hebben en tificaten. 
die voor eene betrekking aan eene ondersteunde school 
in deze Republiek in a}Jnmerking wenschen te komen, 
nweten voor (a) dorpsscholen hun certificaat of certift-
caten aan het oordeel van den raad van examinatoren, 
en voor (b) wijkscholen aan dat van den Superintendent 
van Onderwijs onderwerpen. 
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Sup.kandispensatie 32. Wanneer deze wet in werking treedt, wordt 
verleenen van art. aan den Superintendent van Onderwijs de bevoegdheid 
29 onder zekere 1 · 1 · h 
voorwaarden. ge aten, spec1a e vergunn1ng tot et geven van onder-

wijs in dorpsscho1en toe te kennen aan personen, die 
geen exarnen hebben afgelegd, onder de vo1gende voor
waarden: 

Voorwaarden. Zij moeten (a) 30 jaar of ouder zijn, (b) v66r de 
invoering dezer wet minstens 3 jaren als gesubsidieerde 
onderwijzers in deze Hepubliek werkzaam z~jn ge
weest; (c) een voldoend bewijs van goed, zedelijk ge
drag overleggen, en (d) de inspecteur van scho1en, tot 
wiens inspectiekring zij behooren, moet een geschreven 
verklaring geven~ dat zij bekwame onderwijzers z~jn en 
dat hunne school en elk opzicht in goede orde IS. 

Godsdienst en zede- 33. Aile on(lerwijzers aan ondersteunde scholen 
lijk gedrag der on- moeten. v66r z~i als zoodanig erkend kunnen worden, 
derwijzers. d c• · d 0 d ·· b ·· aan en 0upennten ent van n erWIJS ewiJzen over-

leggen, dat zij leden zijn eener Protestantsch-Christe
lijke kerk en tevens van goed zedelijk gedrag. 

Kwartaalstaten. 34. Het hoofd van iedere ondersteunde school is 
gehouden, de hem van wege het departement van 

· onderwijs verstrekte staten en vormen behoorlijk en 
nauwkeurig in te vullen en aan bet einde van ieder 
schoolkwartaal door hem ze1f en twee leden der schoo1-
commissie onderteekend aan den secretaris van het 
departement van onderwijs toe te zenden. 

Beperking van het 35. V oor elke dertig leerlingen moet er in iedere 
aantal leerlingen school een bevoegd ondenvijzer zijn, die minstens 25 
onder een omlerwij- d . w 
zer. uren per week in dezelfde school on erwijst. aar 

een 0nderwijzer in bijzondere leervakken s1echts een 
gedeelte van dien t~jd in eene school werkzaam is, 
moet er een ander bevoegd onderwijzer zijn, die zijn 
tijd aanvu1t. 

Wanneer kweeke- 36. Waar het aantal leerlingen minder dan 46 be
lingen worden aan- draagt, heeft de commissie eener school bet recht, tot 
gesteld. hulp van den onderwijzer een kweeke1ing aan te stellen; 

en waar het aantal leerlingen meer dan 45 en minder 
dan 60 telt, moeten er, tenzij men een hulponderwijzer 
aanstelle, minstens twee kweekelingen aangesteld worden, 
zullende in deze gevallen de gewone su bsidien worden 
toegekend. 

Wie kweekelingen en. Als kweekelingen kunnen alleen zij in aanmerking 
kunnen zijn. komen, die het diploma van het examen voor den school

wedstrijd hebben verkregen. Onder bijzondere omstan
digheden heeft de Superintendent van Onderw~js bet 
recht, waar zulks hem wenschelijk en noodig voorkomt, 
op wijkscholen een afwijking van dezen regel toe te 
staan. 

Bedrag der toelage 38. V oor elk en kweekeling, die met goed gevolg het 
voor kweekelingen. onderwijzersexamen derde klasse heeft afgelegd, ont-
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vangt ~et hoofd. der school, . doo~. wien zulk een kwee
keling 1s opgele1d en van w1en hiJ daartoe geregeld twee 
jaren lang onderwijs heeft ontvangen, van de Regeering 
een honorarium van £20 sterling. 

Dit honorarium wordt alleen uitbetaald op eene 
schriftelijke verklaring van al de commissieleden der 
school, gecertificeerd door den plaatsel\iken landdrost 
of veldkornet, dat de onderwijzer werkelijk overeen
komstig dit artikel aanspraak op zulk een honorarium 
bee ft. 

39. Aan onderw~izers, die een bepaald getal jaren Honorarium van 
tot bevrediging der Re~ecring het onderwijs in dezc vderdi.~nste aan

1 
on-

bl. 1 d' d h bb k d R · erWIJzers met ang-Repu 1e \. trouw ge Ien e en, an e egeermg een jariaen en trouwen 
jaarlijks honorarium voor verdienste toekennen vol- die~sttijd. 
gens bet in bijlage A van deze wet vastgesteld tarief. 

40. Waar in deze wet van <<Onderwijzen) of "Onderwijzer" en 
«kweekeling)) gesproken wordt, geldt dit zoowel vrouwe- "kweekeling" be-

'"' u '--' doelt ook vrouwe-
lijke als mannelijke personen, en, waar dit niet uit- lijke personen. 
drukkelijk vermeld staat, is het de bedoeling der wet, 
dat deze personen moeten behooren tot een Protes
tantsch-Christelijk kerkgenootschap. 

E. Aangaande de schoolvacantien. 

41. De school vacantien mogen de acht weken per Duuren vaststelling 
jaar niet tebovengaan. Zij worden vastgesteld door der vacantien. 
den Superintendent van Onderwijs, die zooveel mogelijk 
rekening houdt met plaatselijke omstandigheden, zooals 
nachtmaalsvieringen, oogsttijd, enz. Van die vastgestelde 
vacantien mag aileen onder buitengewone omstandig-
heden worden afgewek~n en niet dan na verkregen 
goedkeuring van den Superintendent van Onderwijs. 
De vacantiedagen zullen in bet begin van ieder jaar· 
bekend gesteld worden. 

F. Aangaande de toelaling van nieuwe leerlingen. 

42. Nieuwe leerlingen, die te voren geen genoegzaam Opneming v.nieuwe 
onderwijs ontvangen hebben om in eene bestaande leerlingen. 
klasse eener gesubsidieerde sehool te kunnen worden 
opgenomen, zullen aileen bij bet begin van elk nieuw 
schoolkwartaal kunnen worden toegelaten. 

G. Aangaande ambachtsscholen. 

43. Aan scholen voor middelbaar onderwijs mag Oprichting am
eene ambachtsklasse worden verbonden, waarin de leer- bachtsklasse. 
lingen onder opzicht en leiding van een bevoegd des-
kundige, ter bevrediging van de Regeering, onderricht 
zullen ontvangen in een of ander handwerk. 
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44. Voor elken leerling, die zulk een CUl'Sus als 
den in art. 43 bedoeld geregeld gevolgd en minstens 
vier-vijfde der lessen b~jgewoond beeft, geeft de Reuee
ring eene driemaandelij kscbe toelage van 20 sb. 

0 

45. Geen leerlingen zullen tot zulk eenen cursus 
als den in art. 43 bedoelden, worden toegelaten, die niet 
de drie standaarden van bet lager onderwijs hebben 
doorloopen. 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET HOOGER 

ONDERWIJS. 

Bemoeiing der Re- 46. De Regeering der Z uid-Afrikaansc he Repu bliek 
geermg wat betreft acht zich geroepen bet hooger onderwijs te bevorderen 
het l10oger onder- doOl' ·. 
wijs. 

a. het stichten van eene inrichting voor booger 
onderwijs op de zetelplaats, overeenkomstig 
de bieronder volgende bepalingen ; 

b. het verleenen van zekere toelagen aan hoogere 
meisjesscbolen, welke aan de hieronder om
schreven voorwaarden voldoen; 

c. een raad van examinatoren, als vastgesteld bjj 
wet no. 13, 1886. 

A. Bepalingen voor eene inrichting voor hooger 
onderwijs. 

Doel dezer Staats- 47. Deze inrichting, zijnde de eenigc eigenlijke 
school. Staatsscbool in de Zuid-Afrikaanscbe Republiek, l1eeft 

ten doel: 

a. de voorbereiding van jongelingen tot bet 
eigenlijk universiteits-onderwijs; 

b. de wetenschappelijke vorming van jongelingen 
voor staats-, handels- en rechtsgeleerde be
t rekkingen ; 

c. de opleiding van onderwijzers; 
d. de opleiding van wetenschappelijke land

bouwers. 

Bij wie het bestuur 48. Het bestuur van deze inrichting zal berusten 
berust. bij een curatorium van zeven (7) leden, waarvan de 

Superintendent van Onderwijs e.x-officio de voorzitter, 
en de Hoofrlrechter en de Landdrost der zetelplaats 
ex-officio leden zullen z~jn, terwijl de Regeering en de 
Volk~raad elk afzonderlijk twee (2) leden zullen be
noemen, die voor een tijdsverloop van een jaar die?.-st 
zullen doen en daarna tel kens herkies baar zullen ZlJ n. 
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.M). De bedoelde inrichting, welke den namn van Verdeeling van het 
Gymna_ simn zal drag.·en, zal, overeenkorn.stig het vier- gymnasium in vier 

ld t , 7 b t t l l d departementen. ledig doel, verme rn ar ·. 11· , es aan ur c e vo gen e 
departementen : 

a. een klassiek departement; 
b. een wetenschappelijk departement; 

·c. een opvoedkundig departement, of normaal
klasse; 

d. een landbouwkundig departement. 

50. 1) De leerplannen voor de verschillende departe
menten van het gyrnnasium worden vastgesteld door 
den raad van docenten, onderworpen aan de goedkeuring 
van het curatoriurn. 

51. Tot bet ondenvijs aan bet gymnasium zullen 
aileen zij worden toegelaten, die met goed gevolg bet 
toelatingsexamen hebben afgelegd, hetwelk gebaseerd 
zal z\jn op standaard VI van het lager- en rniddelbaar 
onderw\js, en waarvan de tijd en w\jze nader door het 
curatorium zullen worden vastgesteld. 

52. Tot het opvoedkundig departement (de normaaJ
klasse) zullen alleen zij worden toegelaten,die bet diploma 
bezitten van het onderwijzersexamen derde klasse. 

5B. :Met bet onderwijs in de verschillende departe
menten zal een aanvang gernaakt \vorden, zoodra er 
zich, naar bet oordeel van het curatorium, onder goed
keuring der Regeering, een genoegzaam aantal appli
canten voor elk der respectieve departernenten aanmeldt. 

54. Het onderwijs in het gymnasium zal gegeven 
worden door den rector, bijgestaan door zooveel docenten 
in de verschillende vakken, als het curatorium zal 
noodig oordeelen, onder nadere goedkeuring van den 
Volksraad. 

55. De rector moet zij n @en gepromoveerde van eene 
erkende Europeesche universiteit. 

Hij moet zijn een man van erkende bekwaamheden, 
van praktische bedrevenheid in het hooger onderw\is, 
minstens dertig jaren ond en lidmaat van een Hollandsch-
Protestantsch Christelij k kerkgenootschap. 

56. De rector en de andere docenten worden aan
gesteld door de Regeering op voordracht van het cura
torium. 

57. De regeling der werkzaamheden en de hand
having der tucht z\jn opgedragen aan den raad van 
docenten, waarin alle ~tewone docenten zitting hebben, 
en waarvan de rector ex-officio de voorzitter is, met 
eene beslissende stem, in geval van staking der stemmen. 

1
) Gewijzigd doo:- a1t. 4 wet no. 8, 1803. 

28 

Vaststeliing dcr 
leerplannen. 

Wie als leerlingen 
worden toegelaten 
aan het gymnasium. 

Wie als leerlingen 
wordl?n tocgelaten 
a. de normaalklasse. 

Wanneer het onder
wijs in de verschil
lende · departemen
ten zal aanvangen. 

I. .. eeraren. 

Vereischten voor d. 
rector. 

Benoeming v. rector 
en docentcn. 

Raad van <locenten. 
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58. De salarissen der respectieve docenten worden 
vastgesteld door de Regeering onder nadere goedkenring 
van den Volksraad. Het salaris van een buitengewoon 
docent wordt berekend naar evenredigheid van het 
aantal lesuren door hem gegeven. 

59. Het aantal lesuren door elken docent te geven, 
mag niet minder dan twintig (20) uren per week be
dragen. 

60. Alle docenten van het gymnasium zullen ge
houden zijn een driernaandelijksch verslag van hunne 
werkzaamhedcn en klassen in te leveren aan den 
Superintendent van onderwijs, die omtrent den vorm 
van zoodanig verslag met het curatorium te rade gaat. 

B. Bepalingen voor hoogere meisjesscholen. 

Toelageaanhoogere 61. Ter ondersteuning en aanmoediging van het 
meisjesseholen. hooger onderw~js voor meisjes, verleeJl t de Regeering 

eene driemaandelijksche toelage van vijf en veertig (45) 
shillings per leerlinge onder de volgende bepalingen: 

Commissie voor 62. Waar zulk eene hoogere meisjesschool begeerd 
zulke school. wordt en waar de Superintendent van onderwijs, in 

overleg met de Regeering, zulks wenschelijk en nood
zakelijk acht, moet op dezelfde wijze en dezelfde voor
waarden, als omschreven in de des betreffende artikelen 
voor lager- en mid del baar onderwij s, eene commissie 
van zeven (7) led en gevormd worden, die zich persoonlijk 
voor het behoorlijk bestuur der school en der geld
middelen verantwoordelijk stellen, onderworpen aan 
dezelfde bepalingen als die, betreifende het lager- en 
middelbaar onderwijs. 

Omvang van heton- 63. Het onderwijs in zulk een hoogere meisjesschool 
derwijs. zal omvatten: 

a. de Bijbel- en Kerkgeschiedenis, en zedeleer; 
b. de Hollandsche taal- en letterkunde; 
c. de Engelsche taal- en letterkunde een ofmeer. 
d. de Hoogduitsche taal- en letterkunde; een of 

meer. 
e. de Fransche taal- en letterkunde; een ofmeer. 
f. de Rekenkunde; 
g. het Boekhouden; 
h. de Natuurkunde; 
i. de Natuurl~jke historie ; 
j. de Geschiedenis (algemeene en vaderlandsche); 
k. de Aardrijkskunde (algemeene en die van Z. A.); 
l. de Huishoudkunde en Gezondheidsleer; 
m. Nuttige en fraaie Handwerken ; 
n. Handteekenen en Schilderen; 
o. het Zingen met inbegrip der Kerkmuziek, en 

de Muziek. 
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64. Van de in het vorig art. genoemde vakken 
moeten er minstens 8 door middel der Hollandsche taa] 
onderwezen worden, waaronder de onder a, b, h, i, f 
en l genocmde niet rnogen ontbreken. Het zingen moet 
althans gedeeltelijk, door het Hollandsch onderwezen 
worden. 1

) 

65. Geen leerlingen zullen tot zulk een hoogere 
meisjesschool worden toegelaten, die niet he.t examen 
van den Schoolwedstrijd met goed gevolg hebben afge
legd. 

66. Aan het hoofd van zulk eene inrichting zal 
eene directrice geplaatst worden, die in rang gelijk 
moet staan met eene onderwijzeres eerste klasse, vol
gens het programma van den raad van examinatoren. 

67. De directrice en de andere onderwijzeressen 
worden door de schoolcommissie zel ve aangesteld, onder
worpen aan de goedkeuring van den Superintendent 
van Onderwijs. 

68. De hoogere meisjesscholen zijn, evenals de 
scholen voor lager en middelbaar onderw~is, aan de 
inspectie van den Superintent van Onderwijs of zijne 
afgevaardigden, de inspecteurs yan scholen, onderwor
pen. 

Algemeene bepaling betreffende het hooger onderwijs. 

Hollandsrhe taal 
medium van onder
wijs. 

Wie als leerlingen 
worden toegelaten. 

Hoofd dier school. 

Aanstelling der di
rectrice en hoofdon
derwij zeressen. 

Insp. der school. 

69. De vacantien aan inrichtingen voor hooger Duur en tijdstip der 
onderwijs mogen de drie maanclen per jaar niet te boven vacantien. 
gaan, en worden, voor zooverre het gymnasium aangaat, 
door den Superintendent in overleg met het curatorium 
van het gymnasium geregeld. De vacantien voor hoogere 
meisjesscholen worden door den Superintendent van 
Onderw1js vastgesteld. 

Bepal,ingen voor een raad van e;"Caminatoren. 

70. De samenstelling en de bevoegdheid van den Raad van examina
raad van examinatoren zijn bepaald bij wet no. 13, toren. 
1886. 2

) 

Speciale bepalingen. 

71. De school, tot heden bekend als Voorbereidings- Voorbereidings
schooZ, in verband met het bestaande gyrnnasium, blij ft school. 
als Modelschool onder het rechtstreeksch beheer van de 
Regeering, onder toezicht van het curatorium van het 

1
) Gewijzigd door art. 5 wet no. 8, 1893, 

2
) Zie bladzijde 54 L. W. 1886-1887. 
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gymnasium, en zal, zoodra een C( opvoedkundig depar
tement )~ in verban~ rnet het .gyrnnasiurn tot stand ge
bracht Is, daarmee In bctreklung gesteld worden. 

72. Aan het hoofd der 1nodelschool staat een hoofd
onderwijzer, aan wien de regeling der werkzaamheden 
en de handhaving der tucht zijn opgedragen. 

73. De hoofdonderwijzer, zoowel als de andere on
onderw\jzers voor deze modelschool benooctigd, worden 
op voordracht van het curatorium door de Regeering 
aangesteld, onder nadere goedkeuring van den Volks
raad. 

74. Er zal een blinden- An doofstommen-institnut 
worden opgerieht, onder bestunr van het curatorium 
van het gymnasium, zoodra niet minder dan tien (10) 
applicanten voor een der beide afdeelingen van dit 
instituut zich daarvoor aanmelden. Zoolang dit getal 
niet bereikt is, blijft de thans bestaande klasse voor 
doofstommen, onder leiding van een daartoe door de 
Hegeering aangestelden onderwijzer, een deel vormen 
van de modelschool. 

75. De modelsclwol en het blincten- en doofstom
men-instituut zullen onderworpen zijn aan de inspectie 
van den Superintendent van Onderwijs of zijne afge
vaardigden, de inspecteurs van scholen. 

76. Alle vroegere wetten en bepalingen in str\jd 
met deze wet worden hierbij herroepen. 

77. Deze wet treedt in werking op den 1sten .Tanu
ari 1S93. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria; 14 .Tuni 1892. 

S . .T. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W . .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Bijlage A. 

BEPALINGEN, BETREFFENDE DE JJONORAIUA VOOH VEU

DIENS'l'E AAN ONDERWIJZEHS. 

AwriKEL 1. Het in de wet bedoelde honorarium 
voor verdiensten wordt niet bepaald enkcl naar den 
diensttijd van den onderwijzer; maar vooral naar het 
gehalte van zijn onderwijs, de -vvijze waarop hij zich 
vnn zijne taak hreft gek\vetcn, en naar den algemAenen 
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toestand zijner school, blijk~~s d~ rapporten van den 
Superintendent van OnderwlJS of van de inspecteurs 
van scholen. 

2. Indien een onderw~jzer zonder z~jn toedoen bui
ten betrekking geraakt, doch zich onmiddellijk ter be
schikking van het departement van onderwijs stelt ter 
verkrijging eener nieuwe betrekking, zal wel de t~jd, 
dien h~j dus bui ten betrekking geweest is,. van zij n 
dienstt~jd worden afgetrokken, maar zal toch de tijd, 
dien hij te voren gediend heeft, niet als vervallen 
worden beschouwd. 

3. Indien een onderwijzer tot een hoogere betrek
king wordt bevorderd, blijft hij bet honorarium, dat hij 
reeds in zijne vorige betrekking mocht genoten hebben, 
zoo lang ontvangen, totdat hij zijne nieuwe betrekking 
lang genoeg bekleed heeft, om op het daaraan ver
bonden honorarium aanspraak te kunnen maken. 

Lt Geen onderwijzer zal gerekend worden aanspraak 
op eenig honorarium te hebben, tenzij bij de laatste 
in~pectie der school de volgende uitkomsten zijn ver
kregen: 

I. Lager onderwijs: 60 percent van het totaal der 
leerlingen moet, elk in z~jnen standaard, voldaan hebben, 
en minstens 40 percent der leerlingen van standaard IH 
rnoet voor standaard IV goedgekeurd zijn geworden. 

II. Middelbaar onderwijs: 60 percent van het totaal 
der leerlingen moet, elk in z~jnen standaard, voldaan 
hebben, en minstens 40 percent van de leerlingen in 
standaarden V en VI moet aan de voor dezen gestelde 
eischen beantwoord hebben. 

Schaal van honoraria voor verdienste. 

Berekening van den 
diensttijd, zoo on
derwijzer buiten be
trekking raakt. 

Honorarium bij be
vordering tot hoo
gere betrekking. 

Vereischten voor h. 
verkrijgen van het 
honorarium. 

Wat betreft h. lager 
onderwijs. 

Dito middelbaar 
onderwijs. 

I. Lager onderwijs: a. hoofdonderwijzers: na 3 Schaal v. honoraria. 
jaren dienst £10, na 10 jaren dienst £15, na 15 jaren 
dienst £20; b. hulponderwijzers: na drie jaren dienst 
£5, na 10 jaren dienst £10, na 15 jaren dienst £15. 

II. Middelbaar onderwijs: a. hoofdonderwijzers: na 
3 jaren dienst £25, na 10 jaren dienst £37 10sh., na 
15 jaren dienst £50; b. hulponclerwijzers: na 3 jaren 
dienst £15, na 10 jaren dienst £22 10sh., na 15 jaren 
dienst £30. 

N.D. Waar in bovenstaande bepalingen van «onder
wijzen) worclt gesproken, gelclt het bepaalde in art. 10 
dezer wet. 
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WET No 9, 1892. l) 
POSTSP AARBANK. 

Goedgeke~ml b~j besluit van den Edelachtb. T1.veeden Volksraad, 
art 221, dd. 20 ]lei 1892, en voor kennisgeving aan
genomen do01· den E(lachtb. Eersten Volksraad onder a-rt. 
359, zijner not~~len del. 2 Jttn'i 1892. 

N ADEMAAL de noodzakelijkheid gebleken is om te 
voorzien in het daarstellen van eene gelegenheid 

voor de bevolking van dezen Staat om hunne spaar
penningen in eene veilige en winstgevende inrichting 
te deponeeren en daardoor algemeene vlijt en spaar
zaambeid te bevorderen, en oordeelende, dat eene zoo
danige inricbting gesteld kan worden onder bet post
departement, zoo wordt bij deze bepaald en vastgesteld 
als volgt: 

1. De postspaarbank van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek zal staan onder bet hoofdbestuur van den 
Postmeester-Generaal en onder verder bestuur van een 
controleur, welke laatste belast zal zijn met de controle 
over de ontvangsten en uitbetalingen en de algemeene 
administratie daaraan verbonden. 

2. De Postmeester-Generaal zal, jn overleg met de 
Edacbtb. Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
postspaarbanken oprichten op zoodanige plaatsen in 
dezen Staat, als hij noodig zal oordeelen en kan tevens 
zoodanige postmeesters of andere postbearnbten als hij 
mocht wenschelijk oordeelen, belasten orn deposita te 
ontvangen ter overzending naar het generaal postkan
toor en terugtrekkingen aan deponeerders uit te be
talen, onder zoodanige voorwaarden en regulaties 2

) als 
van tijd tot tjjd zullen worden vastgesteld door de HEd. 
Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en gepu
blicen.rd in de Staatscourant, welke voorwaarden of regu
latien bindend zullen zijn voor deponeerders, evenals 
of die een deel dezer wet uitmaakten. 

B. Eenige starting of depositum, ontvangen door 
eenigen ambtenaar van het postdopartement, voor dat 
doel aangesteld, zal cladelijk door hem geboekt worden 
in het depositaboek van den deponeerder, welke boeking 
door hem zal geteekend worden en moeten voorzien 

1
) Deze wet is gewijzigd door wet no. 6, 1893. 

2
) Zie Gouvernementskennisgeving R. 485/92, 1893. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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zijn van een afdruk van den datumstempel van zijn 
kantoor, zullende zoodanige geteekende en gestempelde 
boeking voldoende getuigenis wezen van eenige storting 
of depositum. 

4. Deposita van een shilling, of eenig getal shillings, 
of ponden en shillings, zullen ontvangen worden van 
eenigen deponeerder aan eenige postspaarbank, opge
ricbt als voormeld, tenzij niet minder dan een shilling 
of meer dan £25 in een dag gedeponeerd word t of 
niet meer dan £100 in een jaar (gerekend van af 1 
Januari tot 31 December), door een persoon, en in geval 
het geheele bedrag op crediet van eenigen persoon geen 
£300 te boven gaat, uitgezonderd de rente. Zoodra 
bet kapitaal met de rente te zamen een bedrag van 
£400 uitmaakt, zal geene meerdere rente betaald of 
bijgerekend worden, zoolang bet bedrag £400 blijft. 

5. De rente, betaalbaar aan deponeerders, zal van 
tijd tot t~id door de HEd. Regeering der Zuid-Afri
kaansche Repu bliek worden vastgesteld, doch zal in 
geen geval hooger mogen zijn dan 5 ponden sterling 
per 100 per jaar; zoodanige rente zal niet gerekend 
worden dan aileen op volle ponden of bet dubbele 
daarvan en aileen van af den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin de starting plaats vindt 
en zal ophouden te worden gerekend op den eersten 
dag der maand, waarin het uitgetrokken wordt. 
Geene rente zal betaald worden, als een bedrag 
niet minstens drie rnaanden gedeponeerd was. 

6. Rente op deposita zal gerekend worden tot den 
31sten December van elk jaar, en zal dan bij de kapitale 
som geplaatst worden eri een deel daarvan uitmaken, 
tenzij het geheele bedrag, staande op iemands crediet 
met rente in den loop van bet jaar werd uitgetrokken, 
\Vanneer de rente tot den eersten dag der maand van 
uittrekking bijgerekend zal worden. 

7. Ieder deponeerder zal bij het maken van het 
eerste depositum, aan den ambtenaar, die zulks ontvangt, 
opgeven zijne volle namen, beroep en woonplaats, en 
zal eene ver1daring inleveren, bevestigd door zijne 
bandteekening~ volgens den vorm aan deze wet gehecht 
onder schedule a, welke verklaring zal mede onderteekend 
worden door den ambtenaar die het depositum ontvangt, 
als getuige, of geteekend in tegen woordigheid van eenen 
landdrost, vrederechter of predikant. Indien de persoon 
die de starting of bet depositum maakt, niet kan schrijven, 
moet h\i z\in merk maken en zal zoodanige verklaring 
alsdan door minstens twee getuigen moeten ondertee
kend worden, waarvan een den deponeerder kennen 
rnoet. 

Zulke boeking vol
doend bewijs der 
storting. 

Beperking der stor
tingen. 

Berekening der 
rente. 

Dito. 

Invulling van een 
verklaring bij de 
eerste storting. 
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8. De controleur zal afzonderlijke rekeningen en 
boeken houden van al de gelden ontvangen en nitbe
taald onder en krachtens deze wet, en zoodra het den 
Postmeester-Generaal b]jj kt, dat er gelden voorhanden 
zijn, die dienen te worden uitgezet tegen rente, zal de 
Postmeester-Generaal eene vergadering beleggen met 
eene commissie, bestaande uit den rrhesaurier-Generaal, 
Auditeur-Generaal en heinzel ven of den controleur der 
postspaarbank, om te beraadslagen aan wien zoodanige 
gelden zullen worden uitgezet en tegen welke rente. 
Van bunne vergaderingen worden geregeld notulen ge
houden. B\j eenig besluit omtrent de uitzetting van 
gelden, moet zoodanig besluit eerst door de Regeering 
worden goedgekeurd. De bel egging van gel den za'. 
alzoo gescbieden, dat bet bedrag op korte kennisgeving 
terugvorderbaar is. De Regeering zal, indien zij gelden 
leenen wil, de voorkeur bebben zulks te doen. Ingeval 
er na zoodanige uitzetting, terugbetalingen moeten ge
schieden, en er geen voldoende fondsen in de post
spaarbank voorhanden zijn, zal er een tijdelijk voorschot 
uit 's lands kas voor dat doeleinde beschikbaar gesteld 
worden. 

9. Eenige winst door het postspaarbank-departe
ment gemaakt zal, nadat de boeken voor het laatstvoor
gaande jaar afgesloten en de staten door den Auditeur
Generaal nagezien en goedgekeurd zijn, in 's lands kas 
gestort worden als een bron van inkomsten. 

10. Indien de deponeerder of iemand, daartoe door 
hem belworlijk gemachtigd, aanvraag doet op een 
daarvoor vast te stellen vorm voor terugbetaling van 
eenig deposita of gedeelte daarvan, zal de macbtiging 
tot uitbetaling door den Postmeoster-Generaal zoo 
spoedig mogelijk aan den deponeerder gezonden worden, 
die op ontvangst daarvan het bedrag voor zoodanige 
machtiging bij bet postspaarbankkantoor daarin ge
noemd kan ontvangen. 

11. Eenig ambtenaar, werkzaarn onder het post
spaarbankdeparternent, is verboden aan iemand eenige 
informatie te geven, hoeookgenaamd, aangaande eenige 
rekening in de postspaarbank, tenzij hij vooraf de ge
scbreven machtiging daartoe van den Postmeester
Generaal of coritroleur van de postspaarbank heeft 
verkregen, behalve met betrekking tot z~jne eigene 
rekening aan een deponeerder in het kantoor, waar 
zoodanige deponeerder eene storting heeft gemaakt. 
Niets in deze wet vervat, zal eehter den Auditenr
Generaal of eenig ander persoon~ door <lo Rogeoring 
ter inspectie van zaken aangesteld, bcletten eenigo 
infornla,tie te eischen. 
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12. Deposita kunnen ook gemaakt worden door of Storting door en 
ten voordeele van personen onder 21 jaar oud, en terug- terugbetaling aan '--' minderjarigen. 
hetaling kan geschieden aan minderjarige deponeerders, 
mits zij hoven de 7 jaar oud zijn, en de deposita door 
hen zelven zijn gemaakt. In gevallen, waar de gelden 
gedeponeerd zijn voor kinderen onder de 7 jaar door 
ouders of voogden, zullen die gelden alleen kunnen 
worden uitgetrokken nadat zoodanige minderjarigen den 
ouderdom van 7 jaar hehhen hereikt, met schriftelijke 
toestemming van onder of voogd, die met den minder-
·jarige het ontvangsthewijs moet teekenen. 
· 13. Eenig postspaarhankheamhte zal gerecbtigd Uitbetaling aan ge-
zUn, onder machtiging van den Postmeeste~-Generaal huwde vrouw 
of den controleur van de postspaarhank, een1g hedrag, 
verschuldigd op eene storting of stortingen gemaakt 
door eenige gehuwde vrouw of door eene vrouw, die 
moge huwen na zoodanige storting of stortingen, aan 
zoodanige vrouw te hetalen. 

14. Alle rekeningen van deponeerders (uitgezonderd Onopgeeischte de
deposita gemaakt voor minderjarigen), die voor een posita. 
tijdperk van 7 of meer jaren onveranderd hlijven in de 
hoeken, hetzij door het deponeeren of uittrekken van 
gelden, (het bijvoegen van rente uitgezonderd), zullen 
worden afgesloten en het hedrag daarvan worden over-
gedragen onder een hoofd in de hoeken als ((Onop
geeischt-deposita-fonds )), als wanneer geene verdere 
rente zal h~jgerekend worden; die hedragen zullen echter 
aan den rechthehhende worden uithetaald, nadat daar-
voor aanzoek is gedaan op de gewone wij ze. 

15. De Postmeester-Generaal zal alles in zijn ver- Maatregelen tot 
moaen doen om bedroo· teaen te aaan en zal door ziJ'ne voorkoming van 

r, <=> b h bedroO' 
ondergeschikten altoos vooraf trachten nit te vinden of o· 

de persoon, die aanzoek doet om hetaling en het deposita-
hoek aanhiedt, werkelijk daartoe gerechtigd is, doch in 
geval het mocht gebeuren, dat eenig persoon met 
het oogmerk om te hedriegen, zich voordoet een 
deponeerder te z~jn, de kennisgeving van terugtrekking 
van deposita inzendt en daarna op vertoon van het 
deposita-hoek, en na aan alle regelen te hebben. vol-
daan, bet geld ontvangt, zal de Postmecster-Generaal 
of Regeering niet verantwoordel~ik zijn voor bet geld. 

16. In geval er eenig verscbi1 ontstaat tussehen 
den Postmeester-Generaal en eenen deponeerder in de 
postspaarbank, of eenigen executeur, administrateur, 
nahestaande of curator, handelende namens of van wege 
eenen deponeerder, die insolvent mocht verklaard zijn, 
of eenig pcrsoon voorgevende te zijn een nabestaande, 
executeur, administrateur of curator van eencm depo
neerder, of een persoon, voorgevenoe zelf een depo-
neerder te zijn, zal, in elk zoodanig geval, de zaak in 

Summiere beslis
sing van geschillen 
tneschcn den Post
meester-Generaa 1 
en een deponeerdcr 
door een der rech
tcrs van het Hoo.2:
gerech tsh of. 
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quaestiein geschrifte onderworpen worden aan de sumiere 
beslissing van een der rechters van het Hooggereehts
hof, en zoodanige reehter zal de zaak onderzoeken en 
zijne beslissing geven, welke beslissing finaal en bindend 
zal z~jn voor beide partijen. Niets zal echter den reehter 
beletten zoodanige order tot verder onderzoek of be
handeling der zaak te geven als hij zal goed vinden of 
noodig oordeelen. 

17. Geen depositum gemaakt onder voorzieningen 
dezer wet, zal gebezigd kunnen worden door de He
geering der Zuid-Afrikaansche Republiek tot dekking 
van eenigen eisch of vordering~ die zij heeft of hiermi 
moeht hebben tegen eenigen deponeerder, hetzij voor 
belastingen of anderszins. 

18. Eene jaarlijksc.he rekening van alle deposita ge
maakt, en terugbetalingen gedaan, onder de voorzieningen 
van deze wet en van de onkosten gemaakt in verband met 
het eontroleeren van de postspaarbank, te zarnen met 
eene opga ve van het to tale bedrag, verschuldigd aan 
deponeerders aan het einde des jaars, zal gelegd worden 
voor de beide Volksraden bij den aanvang hunner 
jaarlijksche vergaderingen of uiterst binnen veertien 
dagen daarna. 

19. Deze wet treedt in werking op 1 Januari 189~. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tsseeretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 11 J uni 1892. 

Depositaboek. 
No. 

SCHEDULE A. 
G. P. K. 

S. B. 1. 
Verklaring van den deponeerder bij het 

eerste deposito van gelden. 

Verklaring van de- (Volle naam.) Ik 
poneerder. (W oonplaats) te 

(Beroep) 
verklaar hiermede aan den Postmeester-Generaal, dat 
ik, ten behoeve van mijzelven, begeerig ben een depo
neerder te worden in de postspaarbank. Ik verklaar 
dat ik noeh direet, 'noch indirect gereehtigd ben tot 
eenige som of sommen staande in de boeken van de 
gezegde postspaarbank, op rnijn eigen naarn of ?P den 
naarn van een anderen persoon of personen; en 1k stem 
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hiermede toe dat mijne deposita in de gezegde post
spaarbank zullen worden beheerd overeenkomstig de 
wetten en regulatien derzelve. 

Gegeven onder mijne hand op dezen 
dag van 189 . 

Geteekend door gezegden deponeerder 
In mijne tegenwoordigheid 

Indien de deponeerder niet schrijven kan, moet bet 
ommestaand certiflcaat worden ingevuld en geteekend 
door twee getuigen boven den ouderdom van 16 jaar. 

Ingeval het bedrag wordt gedeponeerd ten bate van 
een minderjarige, onder de zeven jaren oud, moet deze 
verklaring ten behoeve van den minderjarige worden 
geteekend floor een der ouders of voogden. De datum 
waarop de minderjarige den ouderdom van zeven jaren 
zal bereikt hebben, moet hier worden ingevuld. 

Zeven Jaren oud op den dag van 
· 18 , v66r welken datum geen de-

posita mag teruggetrokken worden. 

CER'l'IFICAA '1'. 

Wij de ondergeteekenden certificeeren hiermede, 
dat de verklaring aan de keerzijde hiervan gedrukt, 
voorgelezen werd in bijzijn van den deponeerder en 
onszelven, en dat de deponeerder verklaarde dezelve te 
verstaan. 

Handteekening. 
Beroep. 
Handteekening. 
Beroep. 

WET N°. 10, 1892, 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 4, 1883, 

Goedgekettrd en vastgesteld bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
Vollcsmad a1·t. 424. dd. 11 Jttn·i 1892. 

N ADEMAAL het gebleken is, dat de invordering van de 
. bedragen met boeten enz. voor grondbrieven, 

~elke niet do?.r de. personen voor wie dezelve zijn ge
Inspecteerd, ZIJn u1tgenomen onder art. 5, van wet no. 
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4, 1883, onuitvoerbaar is, zoo zij het bij deze vastgesteld 
en bepaald als volgt: 

ARTIKEL 1. 1
) Art. G van wet no. 4, 1883, wordt hierbij 

gew~jzigd als volgt: 
Na verloop van negen maanden in art. 2 voormeld, 

zal do invordering van de verschuldigde bedragen met 
boete en kosten van speciale inspectie op dezelfde wijze 
gescbieden, zooals voorzien bij wet no. 10, 1885, 2

) op 
directe belastingen, en van de personen voor wie de 
eigendommen geinspecteerd werden. 

2. Deze wet treedt in werking op den 1 Januari 1893. 

Gou vernemontskantoor, 
Pretoria, 14 JuJ].i 1802. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET N°. ii, 1892, 
BEVA'l''l'ENDE RJ~GELS J~JN REGULA'l'IES VOOR D]j LANDDIWS'l'_ 

HOVEN IN DE ZUID-AFRIKAANSOHE IUDPUBLIEK. 

Goed,qelcenrd en belcmchti,qcl bij besluit van den Eflelachtb. T11Jeeden 
Vollcsmcul, art. 467, dfl. 13 .Tuni 1892, en onder art. 558 
van cle notulen del. 27 Juni 1892, doo1· den ]<.,'delachtb. Eersten 
Vollcsraad vom· lcennisgeving aan,r;enomen. 

'1. Het Hof van den Landdrost zal zitten iederen dag 
van 1 April tot 30 September, van 10 tot 3, en van 
1 October tot 31 Maart van 9 tot 2 uur (Zon- en 
publieke feestdagen uitgesloten), voor zoover de werk
zaamheden zulks vereischen, altijd met recht van ver
daging. 

2. De jurisdictie van het Hof van den Landdrost wordt 
van tijd tot tijd door de wet vastgesteld. 

3. Waar de Landdrost afwezig is van de hoofdplaats 
van zijn district, of om eenige andere reden onbekwaam 
of onbevoegd is zitting te nemen, dan zal de onmiddellijk 

1
) Zie bladz. 118-1 van hot L. vV. 1840-1885. 

2
) Zio bladz. 1407 van hot L. W. 1819-1885. Doze wet schrijft 

parato executie voor. Zo werd uangovuld door wet no. G, 1886, bladz. 27 
L. W. 1886-1887. 
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onder hem staande ambtenaar, tenz\j anders door de 
Regeering mocht worden voorzien, dadelijk als tijdellj k 
en waarnemen<l Landdrost ageeren. 

4. Ingeval de omstandigheden zulks -vereisclten, kan 
eene aanstelling tot Landdrost of waarnernend Land
drost, of eenig ander ambt in het kantoor van den 
Landdrost, bij telegram van den Staatssecretaris namens 
den Staatspresident plaats vinden; doch zal zoodra 
mogel\jk de aanstelling in gewonen vorrn in eene uit
gave v<1n de S!aatscourant worden gepuhliceerd. 

5. Waar de Landdrost een interdict of arrest ver
leent, dat volgens wet slechts voorloopig en aan be
krachtiging van het Hooggerechtshof of een Hechter 
van dat Hof onderhevig is, kan l1ij zulks alleen onder 
dringende omstandigherlen doen, en zal de Griffier van 
het Landdrosthof gehouden z~in onmiddell\j k behoorlijk 
gecertificeerde kopieen van zulk voorloopig interdict of 
arrest en de stukken, waarop dit is verleend, opzenden 
naar den Griffier van het H ooggerechtshof te Pretoria. 
Zoodanige afschriften rrweten aan den Griffier van het 
Landdrosthof gratis verstrekt worden door den appli
cant of zijn agent, die het interdict of arrest heeft 
verkregen. 

6. De Griffier van het Landdrosthof zal een rolboek 
in behoorlijke orde houden, waarin hij zal aanteekenen 
den naam en het nommer van iedere zaak, den be
hoorlijken datum, den aard der vordering, de agenten 
of proeureurs der partijen, den dag van verhoor, en 
verder zoodanige aanmerkingen als noodig mogen wor
den beschou wd. 

7. Niemand zal voor het Hof van den Landdrost 
worden gedagvaard, tenzij eerst eene behoorl\jke sehrif
telijke aanmaning aan hem gericht is door den eiseher 
of diens agent. Zoodanige aanmaning zal persoonl\jk 
afgeleverd worden of verzonden worden door bet plaat
selijk postkantoor per geregistreerden brief. 

8. Eenig persoon zal bevoegd zijn zijne eiaene zaak 
waar te nemen, ook kan hjj daartoe een geadmitteerd 
agent of procureur bjj proeuratie machtigen zulks te doen. 

9. Ook kan een advokaat in een Lager Hof optreden, 
mits door een gea.dmitteerd agent of procureur daartoe 
ge'instrueerd. 

10. De dagvaarding zal kort en zakelijk eene dui
delijke opgaaf moeten bevatten van den aard der klaeht 
en den eisch, en zal door den Griffier_,en den eischer 
of diens agent van hunne naarnteekening en adres aan 
den voet daarvan worden voorzien, en zal al~dan door 
den eischer of diens agent overhandigd worden aan 
den Gerechtsbode, met de kopieen bedoeld in art. 11, 
waarop, indien de zaak niet geschikt wordt, de Griffier 

.A anstelling v. land
drost desnood.s bij 
telegram. 

Wanneer land.drost 
voorloopig arrest 
kan verleenen in 
zaken hoven zijn 
jurisdictie en wat 
daarna geschieden 
moet. 

Rolboek te houden 
door griffier. 

Gcen dagvaarding 
tenzij voorafgegaan 
door schriftelijke 
aamnaning. 

Ieder Jmi1 zijn eigen 
zaak waarnemen. 

Advocaat moet ge
instrueerd zijn door 
procureur of agent. 

Inhond der dagvaar
di.ng. 

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



Bediening der dag
vaarding. 

Gekozen domicHie. 

Omvang der juris
dictie van den 
Landdrost. 

Wijze van bediening 
der dagvaarding als 
gedaagdc afwezig is. 

Tijd v. verschijning 
als gedangde bu iten 
den Staat is. 

Bedianing der dag
vaarding op alle le
den v. een syndicaat 

1892] 446 

de zaak op het rolboek zal aanteekenen. De vorm daar
van · zal z~jn zooveel mogelijk in den vorm zooals in 
aangehechten vorm A opgegeven. 

/11. Bij het exploiteeren der dagvaarding, waarvan 
de gerechtsbode het origineel bij zich moet hebben, zal 
hij aan den gedaagde moeten overhandigen kopie van 
gezegde dagvaarding, alsmede kopieen van de documen
ten of rekeningen, waarop de eisch gegrond mocht zijn, 
of bij de afwezigheid van den gedaagde zuUen gemelde 
kopie en de gemelde kopieen van de documenten of 
rekeningen voormeld, aan zijn woonhuis of verblijf
plaats gelaten worden in handen van een van het huis
gezin of inwoners, of wanneer die niet gevonden wor
dfm of weigeren dezelve aan te nemen, dan door aan
hechting aan de deur of het venster van het huis, ten 
ininste 48 uren v66r den tijd van comparitie in de 
dagvaarding vermeld, wanneer de gedaagde binnen zes 
mijlen of een uur te paard woonachtig zal zijn van de 
p1aats waar bet Hof zal zitting hebben; doch op eenen 
verderen afstand wonende, zal een dag meer moeten 
worden vergund voor elke twaalf mijlen, die hij verder 
wonen zal. 

12. In geval eenig gedaagde persoon domicilie ge
kozen heeft binnen de stad of het dorp waar het Hof 
zitting zal houden, zal het exploiteeren der dagvaarding 
plaats vinden op zoodanig gekozen domicilie. 

13. Niemand kan als verweerder voor het Hof van 
Landdrost worden gedagvaard dan aileen in het district, 
waarin hij woonachtig is; of indien in een ander district 
woonachtig met betrekking tot vast eigendom gelegen in 
bet district, waarin de dagvaarding is uitgevaardigd, 
tenzij in een of ander speciaal geval door de wet anders 
is voorzien. 

14. Waar de gedaagde zjjn woonplaats binnen de 
jurisdictie van zeker Landdrosthof heeft, en tijdelijk 
afwezig of uitlandig is, zal een afschrift van de dag
vaarding per geregistreerden brief naar hem worden 
verzonden dadelij k na uitneming der dagvaarding per 
eerste post. Waar echter het verblijf of de woonplaats 
van zoodanig afwezige den eischer onbekend is, moet 
de gerechtsbode de dagvaarding hechten aan de deur 
van de hofzaal, en zal de dagvaarding minstens eens, 
en wel niet minder dan zes weken v66r den dag van 
verhoor, in de Staatscourant gepubliceerd worden. 

15. Ingeval de gedaagde buiten den Staat, en zijn 
tijdelijke verblijfplaats bekend is, zal hem ee nbillijke 
tijd worden gegeven om te verschijnen. 

16. Waar twee of meer personenf of leden van een 
syndicaat, in eene dagvaarding tegelijk worden aange
sproken, moet dezelve op de wijze hiervoren bepaald 
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op ieder der gedaagden gediencl worden, behal~e in 
geval van echtgenooten, n1et van tate] en bed of van 
goederen gescheiden ~djnde. W ~nneer de nam~n en 
adressen van leden van een synd1caat aan den e1scher 
onbekend zijn, en de secretaris, bestuurder of oenig lid 
daarvan aan wien de namen en adressen van de overige 
leden bekend zijn, wei~ert die aan den eischer mede te 
deelen, kan een order van het hof van den landdrost 
bekomen worden, zoodanigen secretaris, bestuurder of 
lid verplichtende, den eischer te voorzien met eene lijst 
van namen en adressen van de leden daarvan. 

Secretaris enz. van 
een syndicaat kun
nen door landdrost 
verplicht worden 
namen en adressen 
der leden op te 
geven. 

17. Overigens zullen dagvaardingen en alle andere Wijzevanbediening 
exploiten gedaan worden op de volgende wijze: der dagvaarding op 

plaatselijke bestu-
a. Ten aanzien van plaatsel~jke besturen, open

bare inrichtingen of zedelijke lichmnen (in 
zooverre niet anders door de wet is voor
zien) ter plaatse, waar het bestuur deszelfs 
zitting of kantoor houdt in handen van den 
secretaris, of van ltet hoofd des bestuurs, of 
indien die niet te vinden zijn, bij wijze van 
aanhechting aan de deur van gemeld kan
toor, of indien er geen kantoor te vinden is, 
dan moet het exploit geschieden aan het 
woonhuis van den secretaris of van het hoofd 
des bestuurs. bij wijze van aanhechting als 
hierin tevoren vermeld. 

b. Ten aanzien van vennootschappen op haar 
gemeenschappelijk kantoor, en zoo er geen 
is, op den persoon of de woonplaats van een 
der vennooten; en na ontbinding, wanneer 
er vereffenaars of curatoren zijn, op den 
persoon of de woonplaats van een hunner. 

c. Ten aanzien van curatoren vaninsolventeboedels, 
executeuren, curatoren of voogden van min
derjarigen en dergelijken, op den persoon of 
de woonplaats of kantoor van een hunner. 

18. Op een Zon- of publieken feestdag zal geene 
diening -van dagvaarding plaats vinden. Ook zal geene 
diening van dagvaarding geschieden meer dan een u ur 
v66r zonsopgang, of meer dan twee uur na zonsonder
gang. 

19. De gerechtsbode schrijft het relaas van het 
door hem verrichte ten aanzien van de dagvaa.rding, 
op den voet of ommezijde derzelve, of op een stuk 
papier daaraan gehecht, en onderteekent hetzelve rnet 
aanwijzing van uur, dag, n1aand en jaar en van de wijze 
of den persoon waarop en de plaats waar het exploit 
plaats vond, alsook, indien 1nogelijk, van den afstand 

ren, enz. 

Op vennootschap
pen. 

Op curatoren enz. 

Wanneer geen die
ning mag plaats
vinden. 

Inhoud van relaas. 
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van zoodanige plaats van de hofzaal; en daarna bezorgt 
hij de dagvaarding terug aan den griffier. c_ 

Indien de gedaagde niet gevonden, of de dagvaarding 
niet geexploiteerd kan worden, moet daarvan relaas 
gemaakt worden. · 

20. Het relaas van den gerechtsbode wordt voor 
correct aangenomen, behoudens bet recht van partijen 
orn te bew\izen dat hetzelve incorrect is. 

21. Indien een exploit door toedoen van den ge
rechtsbode nietig wordt verklaard, zal hij kunnen ver
wezen worden b\j de behandeling der zaak in de kosten 
van het exploit, en van de vernietigcte procedure; gelijk 
mede tot vergoeding der schade en interes:-:en der pat't\j, 
naar omstandigheden. 

22. Op den dag voor de verschijning der partijen 
bepaald (tenzij de zaak rnocht zijn teruggetrokken) zal 
de griffler de partijen doen oproepen, en wanneer zij 
in persoon of door eenen gernachtigden corn pareeren, 
zal hij zulks notuleeren; voorts zal hij de dagvaarding 
voorlezen, en eenige exceptie of het antwoorcl van cleri 
gedaagde aanteekenen; en wanneer de gedaagde eene 
contra-vordering heeft, zal de geiftier die mede aan
teekenen. 

23. In geval de partijen niet verschijnen, wordt de 
zaak op de rol doorgehaald en wordt zu lk niet ver
schijnen genotuleerd, tenzij bet hof redenen vindt de 
zaak uit te stellen. In geval van doorhaling zal eene 
nieuwe dagvaarding moeten uitgenomen ,,·orden. 

24. Indien de eischer ten gestelden rechtsdage niet 
verschijnt, noch iemand narnens hem, maar de verweercler 
wel, zal de verweerder op zijn verzoek van de instantie 
ontslagen worden, 1net veroordeeling van den eischer 
in de gemaakte kosten, tenz\j het aan bet hof blijkt 
dat er gegronde redenen bestaan om de zaak uit to 
stellen, of om eenige zoodanige andere order te maken 
als onder de omstandigheden billijk mocht zijn. 

25. In geval absolutie van de instantie wordt ver
leend zal het den eischer niet vr\jstaan om eene nieu we 
dagvaarding uit te nemen, tenz\j de getaxeerde kosten 
van den verweerder, in de zaak vvaal'in ahsolutie van 
de instantie werd verleend, aan dien betaald zijn. 

26. De verweerder ten wiens faveure eene uitspraak 
van absolutie van de instantie wordt verleend, zal ver
plicht zijn zijne kostenrekening te laten taxeeren binnen 
een maand na zoodanige uitspraak en betaling daarvan 
van de tegenpartij te vorderen. Ingeval hij zulks niet 
doet, zal de eischer gerechtigd zijn een nieuwc dagvaar
ding tegen hein uit te nemen. 

27. Indien ten dienenden dage de eischer verschijnt, 
maar de verweerder niet, noch iemand narnens hem, 
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dan wordt des verweerders naam door den gel'echtsbode 
driemaal overluid opgeroepen voor de deur van de 
hofza:l.l, en indien deze alsdan nog niet verschijnt, en 
uit het relaas van den gerechtsbode bl~jkt, dat hij be-~ 
hoorlijk gedagvaard is geweest, dan, tenzij er genoeg
zame redenen voor het hof bestaan om uitstel te vel'
leenen of eenige andere bijzondere order te maken, met 
zoodanig dekreet omtrent kosten als mocht billijk z~jn, 
gaat het hof voort met de behandeling der zaak, op de 
wijze als verder in deze regulaties bepaa1d. 

28. lndien de verweerder verschijnt en verdediging Uitstel der zaak. 
maakt, zal het hof de macht hebben de zaak uit te 
stellen op daartoe gedaan aanzoek. Wanneer eene zaak 
hetzij op verzoek van partijen, hetzij door het hof s·ine 
die (onbepaald) wordt uitgesteJd, zal de pa1't~j, die zoo-
danige zaak weder op de rol wenscht te plaatsen, de 
andere partij minstens 48 uren voor den tijd van plaat-
sing schriftelij k . kennis geven. 

29. In geval de verweerder excipieert, wordt de Excepties. 
exceptie of objectie eerst behandeld, en geschiedt de 
bewijslevering dienaangaande (indien er eenige zijn) 
eerst aan den kant van den excipient en daarna aan den 
kant van de tegenpartij. 

30. Het hof kan ter eenige tijd in den loop der zaak, Verbetel'ing van 
hetzU OI) verzoek van eischer of verweerder, den vorm dagvaarding ofplei-

- dooi. of inhoud der dagvaarding of eenig ander pleidooi ver-
beteren, wanneer het duidelijk blijkt, dat daarin eenige 
font of ander gebrek voorkomt, mits dat daardoor een 
of ander der part~jen niet materieel zal zijn benadeeld. 

31. Den eischer is het geoorloofd bijzonderlijk te Repliek. 
antwoorden op de excepties, defensies, of andere proce-
dure door den verweerder ingesteld. 

32. Wanneer de pleidooien voor het hof zijn, vindt Wanneer getuigen 
de bewijslevering plaats, zullende het hofhet recht hebben weder knnnen wor-

. d f' . den opgeroepeu. om eenen getu1ge we erom op te roepen·; o orn een1ge 
der partijen toetelaten wederom getuigen te produceeren 
om de getuigen zijner tegenpartij te wederspreken op 
Imnten, die bij hunne ondervraging ontstonden. 

33. Tenzij de bewijslast op den verweerder berust, Eischer vangt aan. 
zal de eischer eerst zijne bewijzen voorleggen en zijne 
getuigen behoorlijk doen oproepen door den gerechtsbode 
en beeedigen, en daarna de gedaagde zijne bewijzen en 
getuigen. op dezclfde wijze. 

31. Ee?ige getnige, die on1 gegronde redenen weigert Plechtige belofte in 
een eed af to leggen, zal echter toegelaten worden ge- plaats van den eed 
tuigenis der waarheid te geven onder plechtige belofte, toegelaten. 

dat hij de waarheid spreken zal; en zoodanige plechtige 
belofte zal van gelijke kracht en ell'ect zijn, wat betreft 
de strafbepaling in geval van meineed, alsof de getuige 
een eed had afgelegd. 
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. 35. De getuige legt ~en eed 3;f, en e.e~ige getuige, 
d1e verklaart dat naar ZlJne geloofsovertu1g1ng het niet 
geoorloofd is eenen eed af te leggen, legt eene belofte 
af als volgt : 

«lk zweer (of verklaar plech tig dat naar mij ne ge
loofsovertuiging het niet geoorloofd is eenen eed af te 
leggen, en beloof plechtig>)) dat mijne verklaring voor 
dit hof zal zijn de waarheid. Zoo waarlijk helpe mij God 
Almachtig )) ! (of «dat beloof i]{)) ). 

36. lndien het den landdrost tijdens het verhoor 
eener zaak mocht blijken, dat een getuige niet de waar
heid spreekt, zal hij het recht hebben het onmiddellijk 
arrest van dien getuige te bevelen, van welk arrest de 
griffier dadelijk zal kennis geven aan den vertegen
woordiger van den Staatsprocureur, die binnen 48 uren 
verplicht zal zijn de zaak voort te zetten, bij gebreke 
waarvan het arrest voorloopig zal worden opgeheven. 

37. De getuige wordt ondervraagd door de partij, die 
hem produceert, en dan door de tegenpartij; dan alweer 
door eerstgenoemde partij op punten geopperd bij de 
ondervraging van tegen partij ; en ~an niet weer tenzij 
met verlof van het hot. Het hof heeft recht de getuigen 
te ondervragen en terug te roepen. 

38. Het hof kan gelasten op verzoek van een d~?r 
partijen gedurende het verhoor, dat alle of enkele der 
getuigen de hofzaal zullen verlaten, totdat zij zullen 
worden opgeroepen. 

39. Wanneer een getuige behoorlijk gedagvaard 
zijnde, niet verschijnt, en bet aan het hof za1 blijken, 
onder eede van de partij of zijn agent, die de dagvaarding 
heeft uitgenomen, dat hij een belangrijke getuige in de 
zaak is, zal het hof de zaak mogen uitstellen, of anders 
de present zijnde getuigen examineeren, en het verder 
verhoor der zaak tot een anderen dag uitstellen; en de 
griffier zal daarvan in de notulen van het hof aantee
kening doen. 

40. Wanneer iemand behoorlijk gedagvaard zijnde 
om getuigenis in eenige zaak af te leggen en eene rede
lijke betaling voor zijne reiskosten is gemaakt of aan
geboden, zal weigeren of nalatig zijn te compareeren of 
getuigenis af te leggen, zal hij, tenzij hij voldoende 
verschooning heeft, verbeuren eene boete vijf en twintig 
pond niet te bovengaando, en die niet betalende zal hij 
in de gevangenis mogen worden geplaatst voor eenen 
tijd niet te bovengaande dertig dagen, buiten en behalve 
zijne verplichting iot vergoeding der schade, die hij door 
zulk verzuim mocht hebben veroorzaakt aan de part~j, 
die hem als getuige heeft opgeroepen. Om gegronde 
redenen kan het hof eenigen getuige, die beboet is ge
worden, ontslaan van de op hem gelegde boete. 
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41. Vv.,. anneer door hoogen ouderdom, of gevaarlijke Getuigenis bij com
ziekte, of andere hindernissen, het voor een getuige missie. 
onmogelijk is voor een hof te verschijnen, om aldaar 
geexami_neerd te wor~en, za~ bet toegel~ten zijn aan 
het hof zulken getmge bu1ten bet hof te do en ex-
amineeren, onder zulke bepalingen als bet hof zal goed-
vinden, om zich van de nauwkeurigbeid en zuiverheid 
van de getuigenis te verzekeren, ecbter alt~jd na be-
hoorlijke kennisgeving aan de partijen. Eveneens kan 
bet hof een cormnissaris aanstellen om getuigenis af te 
nemen, waar hot bl~jkt dat anderszins zulke getuigenis 
verloren zal gaan, alvorens de reeds begonnen zaak zal 
kunnen worden gehoord. 

42. Nadat de bewijslevering voleindigd is, bepleit Mondelinge plei
de eischer of zijn agent de zaak van zijnen kant, daarop dooien. 
de verweerder of zijn agent; daarop alweer de eerst-
genoemde partij; en wederom de tweede genoemde partij, 
indien het hof daartoe verlof geeft, maar aileen op 
nieuwe punten door de andere partij geopperd. 

43. De griffier zal behoorlijk notulen bouden van Notulen. 
aile verrichtingen en uitspraken in iedere zaak; bij zal 
ook ieder toegelaten document behoorlijk merken, en 
dat merk ook in de notulen aanteekenen. Tevens zal 
hij ieder document, dat aangeboden wordt in getuigenis, 
maar niet door bet bof wordt toegelaten, als zoodanig 
merken en dit voorloopig bij de stukken in de zaak 
voegen. • 

44. Aile verrichtingen en aile vonnissen of uit- Aile verrichtingen 
spraken van het hof, met de gronden waarop ddzelve enz. in het openbaar 
ruston, zullen in bet openbaar geschieden. Bet bof zal Uitzondering. 
ecbter recht hebben om ter wiile der openbare orde 
en zedelijkheid de behandeling eener zaak met gesloten 
deuren te doen geschieden. 

45. In geval eenig persoon belang heeft in een Voeging en tus
recbtsgeding tusschen andere partijen, kan hij verzoeken schenkomst van 
daarin zieh te rnogen voegen, of gelast worden zich derden. 
daarin te voegen met of in stede van een der oor-
spronkelijke partijen, of te mogen tusschen komen in-
stede van den oorspronkelijken verweerder; en zal het 
bof, na verhoor van de gronden aangevoerd door den 
aanzoekenden persoon, alsmede van de partijen daarom-
trent, order mogen maken naar gelang van omstandig-
beden. 

46. In geval een der partijen komt te overlijden, Gevolgen van het 
of onbevoegd wordt in de zaak voort te gaan, zal de overlijden of onbe-

zaak gestaakt w·orden tot tijd en wijl de executeur, =~~gger;~~~iJ~n.van 
c~rator~ voogd of ander bmoegd persoon is aangesteld, 
of tot uat dl8 onbevoegdheid heeft opgebouden te be-
staan. 
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47. Ten dage dienencle, roept de griffier de zaken 
op in den rang van hare plaatsing op de rol, tenzjj 
het hof goedvindt anders te bepalen. 

48. In geval een zaak, op de rol geplaatst zijnde 
voor zekeren dag, niet op zoodanigen dag kan . worden 
gehoord, staat dezelve over totdat de zaken, die v66r 
dezelve staan, afgedaan zi,in~ of tot zoodanigen anderen 
dag als het hof mocht bepalen; en een gedeelteUjk ge
hoorde zaak kan insgelijks overstaan. 

49. Ingeval de eischer uitlandig of insolvent ver
klaard i~, kan de verweerder vorderen, dat hij securiteit 
zal stellen voor de proceskosten, alvorens de zaak wordt 
aangegaan. Zoo ook kan securiteit worden gecSischt in
geval van reconventie. 

50. De partij, die b\j vonnis in het ongelijk gesteld 
wordt, zal in den regel in de kosten verwezen worden, 
doch zal het hof, om gegronde redenen, eenige andere 
order omtrent kosten kunnen maken. Zoodanige redenen 
rnoeten tegelijkertijd gegeven worden in geschrift. 

51. Aile kostenrekeningen zullen door den griiiier 
worden getaxeerd overeenkomstig tarief, en zal het hof 
;~,oodanige andere en onvermijdelijke kosten kunnen 
toestaan als bij gemeld tarief niet bepaald zUn. Eenigc 
partij, tegen de taxatie van den griffier objecteercnde, 
kan dezelve kosteloos in revisie brengen voor den Land
drost en diens beslissing kan bij wijze van applicatic 
in revisie worden gebracht naar het bevoegd hof van 
appel, na behoorlijke kennisgeving aan de tegenpartij. 

52. In zaken waar praktizijns worden toegelaten, 
zijn de aan deze volgen·' tarief verschuldigde toelagen 
en voorschotten in de uitspraak over de kosten be
grepen, tenzij de uitspraak zelve anders rnocht be
palen. 

53. W aar het hof oordeelt, dat meer getuigen ge
dagvaard zijn dan noodig was door eene partij, za1 hot 
hof kunnen order maken, dat de in bet ongelijk ge
stelde tegenpartij slechts de kosten van getuigen ge
deeltelijk zal dragen. Niets zal worden toegestaan voor 
een niet opgeroepen getuige, tenzij er redeUjke gronden 
daartoe waren te denken, dat h~j eene belangrijke ge-
tuige in de zaak zou zijn. . 

54. Ingeval een getuige gedagvaard wordt in meer 
dan eene zaak, behandeld of te belmndelen op denzelf
den dag, zal hij gerechtigd zijntot getuigenkosten slechts 
alsof hij in cone zaak werd gedagvaard, en z ullen dezc l vc 
gelijkelijk onder zoodanige zaken worden verdeeld. 

55. Ingeval twee of meer dagvaardingen op ver
weerder of op getuigen, hetzjj ter instantie van een 
eischer, of van meer eischers gediend z~jn geworden, of 
naar het oordeel des hofs behoorde gediend te zijn ge-
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weest op een en dezelfde reisl zullen de kosten van 
paardenhuur billijk en naar evenredigheid der afstan
den onder de zaken verdeeld worden. 

'56. Het hof heeft het recht om op daartoe gedaan 
verzoek en bewijslevering van behoeftigheid aan eenig 
persoon verlof te verleenen zijne zaak kosteloos, pro 
deo, in te stellen of te verdedigen en daartoe een der 
agenten of procureurs in zijn hof practiseerende te be
lasten met bet waarnemen der zaak. 

57. Personen, die kosteloos ageeren, zullen van de 
betaling van zegels, leges en belooning verschoond z\jn, 
doch wanneer zij de winnende partij bij bet dienen der 
zaak blijken te zijn, zullen de waarde van leges, zegels 
en belooning, die volgens wet door hen moesten betaald 
worden, van hen verkrijgbaar zijn, wanneer ontvangen 
van de verliezende partij, zullende het hof bij zijn von
nis in zulk geval daaromtrent bevel geven. 

G8. De partij ten wiens faveure eenia vonnis of 
nitspraak zal zijn gegeven, zal bij den griffler van bet 
hof een lastbrief ter executie mogen uitnemen tegen 
alle roerende, en in gevallen door de locale wet bepaald, 
ook tegen de onroerende goederen van den schnldenaar, 
tenz~j appel zal zijn aangeteekend. 

59. Wanneer in eenige zaak appc~l worclt aangetee
kend, zal de appellant, tenzij hij aan bet vonnis voldoet, 
gehouden zijn ten genoege van den Landdrost, securi
teit te geven tot de betaling van de schuld met de 
kosten, ingeval bet vonnis in appel zou worden be
krachtigd, hetzij geheel of ten deele, en indien geen 
appel is aangeteekend, of aangeteekend zijnde geen ge
noegzame securiteit is gegeven, zal executie van bet 
vonnis niet gestaakt worden. ' 

60. De lastbrief ter executie zal door den griffier 
van bet hof worden uitgereikt en onderteekend, en aan 
den gerechtsbode van bet hof worden gericht. Vorm 
van lastbrief ter executie zal zijn zooveel mogelijk in 
den vorm :woals in aangehechten vorm C opgegeven. 

61. Indien een alternatief vonnis is uitgesproken, 
d~ in het ongelijk gestelde partij gelastende iets te doen, 
of . anders een zekere som gelds te betalen, vermag de 
andere part~j, indien aan bet vonnis in geen van beide 
opzichten wordt voldaan, aileen een lastbrief ter execu
tie uit te nemen ten aanzien van de som gelds waarvoor 
vonnis werd gegeven, met verlof van den Landdrost, 
na eene beeedigde verklaring te hebben ingeleverd, dat 
aan bet vonnis geheel en al niet, of slechts gedeeltelijk 
is voldaan. 

62. Na verloop van twaalf rnaanden, gerekend van 
den dag, dat het vonnis zal zijn uitgesproken, zal geen 
lastbrief ter executie mogen worden verleend, maar zal 
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het vonnis dan eerst moeten worden vernieuwd op eene 
nieuwe citatie tegen den schuldenaar te dien einde uit
gevaardigd, doch zullen alsdan geene nieuwe bewijzen 
der schuld worden vereischt. Lastbrieven ter executie 
van een vonnis eens uitgereikt~ blijven van kracht en 
vonnissen kunnen op dezelve ter eeniger tijd worden 
geexecuteerd zonder te worden vernieuwd tot tijd en 
wijle ten voile aan het vonnis is voldaan. 

63. Een lastbrief door den griffier van een district 
ter executie tegen de goederen van eenig persoon uit
gereikt, kan in een ander district worden uitgevoerd, 
wanneer eenig goed van den schuldenaar aldaar zal 
gevonden worden, doch zal zulk vonnis of lastbrief ter 
executie vooraf door den Landdrost van zulk ander 
district moeten worden bekrachtigd en aan den gerechts
bode van dat district overgemaakt. Dergelijke lastbrie
brien zullen door den ecnen gerechtsbode aan den ande
ren ter executie worden toegezonden. 

64. In alle zaken, waarin het noodig mocht zijn 
iemand bij edicte te dagvaarden, zal de eischer verplicht 
zijn eerst van het hof daactoe verlof te verzoeken met 
opgaaf van redenen, en indien zulks wordt toegestaan 
zal het hof, de omstandigheden in acht nemende, de 
wijze bepalen waarop de dagvaarding zal moeten worden 
gediend, alsook den datum van verschijning. De dag
vaarding met al de daartoe behoorende stukken zullen 
gediend worden op de wijze door het hof bepaald, doch 
in geval door den verweerder geene verschijning zal 
worden gemaakt, zal geen vonnis tegen hem gegeven 
worden, tenzij in het hof eene beeedigde verklaring zal 
worden afgelegd of ingediend, dat redelij ke en behoor
l~jke pogingen in 't werk zijn gesteld om de dagvaar
ding op verweerder persoonlij k te dienen. 

65. Alle vonnissen of decreten van eenig hooger 
gerechtshof in appel of revisie uitgesproken, zullen 
onder lastbrieven van de rnindere gerechtshoven worden 
geexecuteerd, evenals eenig origineel vonnis of uitspraak 
door laatstgenoemde gerechtshoven gegeven, mits zoo
danig vonnis van het Hooggerechtshof aan den Landdrost 
wordt voorgelegd. 

66. In alle provisioneele zaken (namptissement) zal 
de lastbrief ter executie mede het bevel rnoeten bevatten, 
dat de partij ten wiens faveu re, die zal zijn verleend, 
securiteit geve voor de restitutie in geval zulk provi
sioneel vonnis bij finale beslissing mocht worden ver
anderd of vernietigd, welke securiteit echter niet zal 
worden gevergd door den gerechtsbode, tenzij door 
den verweerder geriischt. 

67. Bij ontvangst van een order of lastbrief ter 
executie zal de gerechtsbode zich binnen 24 uren naar 
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de woning of verblijfplaats van den beklaagde begeven, 
wanneer die in de stad of 't dorp zijn mocht, waar het 
gerechtshof gehouden werd, of binnen 48 uren, wanneer 
hij buiten zulke stad of dorp, doch binnen d8n afstand 
van 5 mijlen wcont, of op eenigen grooteren afstand 
wonende dan binnen zoovele dagen berekend volgens 
afstand in geval van eene dagvaarding, en aldaar beta
ling eischen van de schuld of schade, 1net de kosten, 
of anders vorderen dat zooveel goederen aangewezen 
worden, als de gerechtsbode genoegzaam oordeelen zal 
tot voldoening van den gezegden lastbrlef; en daaraan 
voldoende zal de gerechtsbode dezelve in rechtelijk be
slag nemen, maar in geval van weigering zal de gerechts
bode dadel~ik beslag leggen op zooveel roerend eigendom 
aan den schuldenaar behoorende, als hij vinden mocht 
en genoegzaam achten zal, doch in geval de lastbrief 
eenig b~jzonder goed ter executie mocht aan\vijzen, zal 
hij dezel ve eerst in beslag nemen. 

68. De geexecuteerde is verplicht om aan den ge
rechtsbode met de uitvoering van den lastbrief belast 
aan te wijzen genoegzame verkoopbare baten, indien 
hij die bezit, om aan het vonnis te voldoen. Indien hij 
aan den gerechtsLode of zijnen wettigen plaatsvervanger 
verklaart geene of geene genoegzame goederen te bezitten, 
of die niet zal aanwijzen zulks feitel~jk bezittende; zal 
h~i onderhevig zijn aan eene boete niet te bovengaande 
£50, of in gebreke van betaling aan gevangenzetting 
niet te bov<tn gaande zes maanden, met of zonder 
dwangarbeid. 

69. Geen beslag zal o. a. mogen gedaan worden, tenzij 
de eigenaar dezelve ter executie aanwjjst: 

a. Op het noodige bed en beddegoed van de per
sonen tegen wie het beslag gedaan wordt en 

van hunne kinderen, of de kleederen. 
b. Op de toerusting van personen volgens krijgs

wet of commandowet. 
c. Op de gereedschappen van ambachtslieden en 

werklieden, of in 't noodig bebouwen van land 
gebruikt, voor zooverre die de waarde van 
£25 niet te bovengaan. 

d. 0 p den in het huis voorhanden zijnden voor
raad van sp\js en drank, dienende tot be
hoefte van het h uisgezin ged urende eene 
maand. 

e. Op ·boeken, documenten of instrumenten van 
eenige professioneele personen, tenzij voor zoo

verre die de waarde van £25 niet te hoven 
gaan. 
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70. De gerechtsbode maakt eene lijst op van de 
door hem in beslag genomen goederen, dezelve nauw
keurig beschr\ivende, met opgave, zooveel doenlijk, van 
derzelver getal, gewicht en maat, overeenkomstig der
zelver aard, en hij onderteekent dezelve. 

71. De gerechtsbode zal een afschrift van gezegde 
lijst of inventaris, door hem geteekend, aan den schul
denaar afgeven, doch wanneer deze weigert dezel ve aan 
te nemen, zal hij het afschrift aan het huis of op den 
grond laten, en aan gezegden inventaris zal eene ken
nisgeving moeten aangehecht z\jn volgens inhoud ver
vat in b~ilage E. 

72. W anneer de persoon, wiens goederen in beslag 
genomen zijn, genegen is securiteit ~e geven, dat dezelve 
op den dag van verkooping zullen worden geproduceerd, 
zal zulke securiteit (voldoende zijnde) worden aange
nomen, en in zulk geval zal de gerechtsbode de gmnelde 
goederen niet vervoeren. De alde van securiteit zal 
zijn zooveel doenlijk naar den vorm in bijlage D op
gegeven. 

73. Wanneer de schuldenaar geene voldoende se
curiteit, als in de laatstvoorgaande regnlatie vermeld, 
geeft, zal de gerechtsbode de in bes]ag genomen goe
deren naar eenige geriefelijke plaats ter beveiliging 
mogen vervoeren, of aan den eischer, mits hjj securiteit 
stelle, ter be\varing overhandigen, of vee zijnde, of 
goederen die niet geriefelijk kunnen worden vervoerd, 
zal hij die op de plaats, waar zij zijn mogen, laten tot 
den dag der verkooping, onder bescherming en opzicht 
van den eischer onder secur iteit als voormeld of van 
eenig geschikten persoon of personen door hem, den 
gerechtsbode, daartoe benoemd, onder zijne verant
woording. 

74. Vindt de gerechtsbode de deuren van des schul
denaars huis gesloten, of wordt de opening daarvan 
hem geweigerd, of het openen van eenige kamer of 
lmisraad, of wordt er niemand gevonden, die den schul
denaar vertegenwoordigt, zal de gerechtsbode, indien hij 
zich onder de omstandigheden gehouden voel t zulks te 
doen, de deuren en huisraad rnogen openen, en alsdan 
daartoe rnacht gebruiken; en in geval van tegenstand 
zal de persoon, die zulks biedt, onderhevig zijn aan 
vervolging voor rninachting van een order van het hof, 
welke minachting strafbaar zal zijn met eene boete 
van ten hoogste £50, of bij wanbeta]ing gevangenis
straf met of zonder harden arbeid van ten hoogste rlric 
maanden. 

Ten aanzien van bet aldus verrichte zal de gc
rechtsbode daarvan op den ]astbrief behoorlijk relaas 
maken. 
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75. Indien er bij bet in beslag nemen gereede pen
ningen worden gevonden, zullen bet getal en de munt
sooi;t vermeld worden, en van de papieren, die in be
slaa genomen worden, zal beboorlijke rnelding worden 
ge~aakt; en heiden zullen verzegeld '•Norden en ver
voerd naar de stad of bet dorp waar bet bof zitting 
boudt. 

76. De bewaarder mag de in beslag genomen goe
deren niet gebruiken, verburen, of uitleenen, of laten 
gebruiken, verburen of uitleenen, of op eenige wijze 
oorzaak geven, dat derzel ver waarde verminderd worde, 
op strail'e van gemis van zijn bl~waarloon, en van scba
den en interessen. 

77. Indien de in beslag genomen goederen eenige 
voordeelen of :inkomsten voortgebracht hebben, is hij op 
dezelfde wijze als :in de vorige regulatie bepaald, tot 
verantwoording verplicht. 

78. De gerechtsbode zorgt dat alle mandamenten 
en lastbrieven aan hem door 't bof overgegeven, op de 
meest vastberaden w~jze worden geexploiteerd, en in 
alles moet hij met bedaardheid en beseheidenbeid te 
werk gaan. 

79. Wanneer iernand eenig in beslag genomen goed 
als bovengerneld op eene beimelijke offrauduleuze wijze 
zal hebben vervoerd, of van de hand gezet, zal hij onder 
last brief van den landdrost of vrederechter, in hec3tenis 
mogen worden geplaatst en volgens wet vervolgd. 

80. In geval eenige derde partij beweert eigenaar 
te zijn van, of gerechtigd tot eenig der in beslag ge
nomen goederen, of van eenig gedeelte er van, voor
gevende dat dezelve niet aan executie onderhevig zijn, 
zal hij dadelijk kennis daarvan doen dienen op den 
arrestant, eenen dag bepalende waarop de arrestant 
moet versehjjnen ten einde redenen aan te toonen 
waarom de oppositie van executie niet gegrond ver
klaard zal worden, en of de goederen onderworpen 
zijn aan executie of niet; en op den bepaalden dag zal 
de zaak van onderzoek behandeld worden even als eenig 
rechtsgeding, zullende partijen ook het recht hebben 
de benoodigde getuigen te dagvaarden. 

8'1. lndien de lastbrief wordt uitgevoerd in een 
ander district dan dat! waarln vonnis werd gegeven, 
zal dit onderzoek plaats vinden in het district waarin 
de goederen gelegen zijn, mits dat met toestemming 
der part~jen het hof het onderzoek kan verwijzen naar 
het district waar vonnis gegeven werd. 

82. De verkooping van eenig in beslag genomen 
goed als voormeld, zal door den gerechtsbode of zijnen 
geapprobeerden adjunct, tenzij waar door de wet anders 
mocht zijn bepaald, moeten ten uitvoer worden gebraeht 
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bij publieke veiling en aan den hoogsten bieder worden 
toegewezen tegen contante betaling. Zulk eene ver
kooping zal gehouden worden op, of na aan de plaats 
waar de goederen in beslag zullen genomen zijn, zoo
als best zal kunnen geschieden, en de gerechtsbode zal 
eene kennisgeving van de te houden verkooping in de 
Staatscourant publiceeren en aan de kantoordeur, aan 
de deur van het huis of andere openbare plaats nabij 
het huis, of de plaats waar de verkooping zal gehouden 
worden, aanhechten, ten minste tien dagen v66r de 
verkooping, wanneer het vonnis de som van £15 niet 
te boven gaat (buiten de kosten) en ten minste drie 
weken wanneer het die som te boven gaat, en de dag 
der verkooping zal in het eerste geval niet binnen 14 
dagen worden bepaald, en in het laatste niet binnen 
drie weken, gerekend van den dag af dat de goederen 
in beslag zullen genomen zijn. Eenig ambtenaar, een 
vonnis executeerende, zal noch direct noch indirect 
kooper van zoodanige goederen mogen zijn. 

83. Eenig persoon, die een vonnis ter executie tegen 
zich heeft, zal niet gerechtigd zijn eenig goed te ver
koopen, te transporteeren, te vervreemden of te be
zwaren, zoolang de executie niet zal zijn betaald of 
versecureerd; alle zoodanige handelwijzen door hem 
gedaan zullen nietig zijn. 

84. Indien het hof vonnis tegen eenen verweerder 
geveld heeft, en het blijkt uit het relaas van den ge
rechtsbode of de verklaring van eischer of iemand an
'ders, dat hij geen goederen heeft of niet genoegzaam 
om het vonnis te dekken, en indien bet verder bl\jkt 
uit bewijs voor het hof geleverd, dat de verweerder 
verdiensten heeft, die hem. in staat stellen om in ter
mijnen den eischer af te betalen, zal bet aan bet hof 
vrijstaan om den verweerder te gelasten om een zeker 
deel door het hof bepaald van het vonnis wekelij ks of 
maandelijks af te doen aan eischer tot dat het geheele 
vonnis zal zijn voldaan. 

Indien het bewezen wordt, dat de verweerder nalatig 
gebleven is, om den eischer te betalen overeenkomstig 
order van hof, zal de schuldeischer applicatie kunnen 
doen bij den Landdrost, verweerder oproepende om 
redenen aan te toonen, waarom hij niet gegijzeld zal 
worden, en indien het blijkt, dat h\i moedwillig de order 
van het hof veronachtzaamd heeft, zal het hof hem 
kunnen gijzelen voor een tijdperk niet te bovengaande 
zes maanden, met zoodanige andere order om trent be
taling van bet vonnis en onderhoudskosten door den 
eischer, als bet hof goed mag achten. Zoodanige gij
zeling kan op applicatie met bewijsgronden vernieuwd 
worden. 
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85. De partij tegen wien een finaal vonnis zal zijn 
gegeven, zal, indien hij voornemens is daartegen te 
appelleeren, zulk appel doen tee~en~n .bij den grif~~r 
binnen 8 dagen, nadat zulk vonn1s of u1tspraak zal ZIJn 
gegeven. De griffier ~al zulk appel.Jn. de ~otulen re
gistreeren en de appel1ant zal dadehJ k In ZIJne handen 
deponeeren securiteit der kosten van appel. 

Wanneer appel in eenige zaak zal zijn aangetee
kend, zal in geval het bedrag van het vonnis, buiten 
de kosten, de som van £15 niet te boven gaat, de appellant 
gehouden zijn, ten genoege van den Landdrost, secu
riteit te geven tot de betaling der schuld, met de kos
ten, wanneer het vonnis zal zijn geconfirmeerd. hetzij 
geheellijk of ten deele, doch nalatig zijnde zulke secu
riteit te geven binnen den tijd van 48 uren na aantee
kening van het appel, of wanneer het bedrag van het 
vonnis buiten de kosten geene £15 zal te boven gaan, 
zal de Landdrost executie van het vonnis toestaan, doch 
zal in zulk geval door de partij ten wiens voordeele 
zulke executie zal zijn uitgenomen, met nog een ander 
persoon, door den Landdrost geapprobeerd, securiteit 
worden verleend tot restitutie van het bedrag dat in 
executie mocht worden verhaald in geval zulk vonnis 
van appel mocht -vvorden vernietigd of veranderd, als
mede van de voldoening van zulk verder vonnis, order 
of dekreet, als belangende zulk appel mocht worden 
verleend. 

86. Wanneer appel in eenige zaak is aangeteekend 
en verkregen, en aan de vereischten in dat opzicht is 
voldaan, zal de griffier van het hof onverwijld daarna 
de afschriften van de stukken der zaak, door appellant 
of diens agent aemaakt, en beboorlijk door den griffier 
gecertificeerd als correct aan den griffier van het hof 
appel toezenden. Vorm van certiflcaat door griffier 
van stukken in appelzaken zooveel mogelijk te zijn in 
den aangehechten vorm F opgegeven. 

87. In geval er dispuut over een handschrift heeft 
bestaan, of om eenige andere reden een oorspronkel~jk 
stuk bij het hofvan appel noodig mocht zijn, moet zulk 
oorspronkelijk .stuk alsmede naar den griffier van het 
hof van appel worden verzonden. 

88. In geval van appel zal de Landdrost, voor wien 
de zaak in eerste instantie heeft gediend, verplicbt z~jn 
onmiddellijk de gemotiveerde redenen van het hof van 
deszelfs vonnis, uitspraak of beslissing in geschrift te 
stellen en te doen aanhechten aan de afschriften der 
stukken van de zaak of ·andere procedure. 

89. Kennisgeving van appel zal aan de tegenpartij 
moe ten gescbieden, bepalende den dag van verhoor der zaak 
in appel (tenzij partijen anders daaromtrent in ge-

Voorschriften voor 
het aanteekenen 
van appiH. 

Gevolgen van het 
aanteekenen van 
appel. 

KopHin van de stuk
ken in de zaak te 
worden gezonden 
aan griffier van het 
hof van appel. 

Wanneer een oor
spronkelijk stuk 
wordt opgezonden. 

In geval van appel 
moet landdrost de 
redenen van zijn 
vonnis op schrift 
stellen. 

Kennisgeving van 
appel. 
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schrifte overeenkomen), minstens acht dagen voor het 
dienen der zaak in appel. 

90. Kennisgeving van appel zal evenals eene dag
vaarding moeten worden gediend, tenzij partijen anders 
in geschrifte mochten zijn overeengekomen, in welk 
geval zulk geschrift bij de stukken in appel moet wor
den gevoegd. 

91. Waar de geappelleerde zich ook door het von
nis of uitspraak van het hof hezwaard gevoelt1 kan hij 
bij l1et dienen der zaak tegenappcl instellen, doch moet 
hij daarvan behoorlijk schriftelUk kennis geven aan den 
appellant, minstens 48 uren v66r verhoor der zaak in 
appel. 

· 92. Op aanzoek van een crediteur, vergezeld van 
eene beeedigde verklaring van dezen, inhoudende en 
aantoonende dat zijn debiteur door zijne handelingen 
de belangen van den crediteur doet gevaar loopen, zal 
de Landdrost van 't district het recht hebben, voor 
eekening en verantwoording van den verzoeker, arresten 
of interdicten op personeil of goederen te leggen, te 
confirmeeren of te ontheffen voor eenigerlei vordering 
of schuld binnen zijne jurisdictie, en zal zulke arresten 
of interdicten door den gereclltsbode doen uitvoeren. 

93. Getnigen moeten in persoon of ter hunner 
woonplaats worden gedagvaard binnen redelijken tijd 
voor het verlwor der zaak, zullende niet meer dan vier 
personen in dezelfde dagvaarding worden opgenomen. 
Geen getuige echter zal verplicht zijn te verschijnen, 
tenzij zijne reiskosten naar het hof en terug hem wor
den aangeboden. De vorm van subpcena op getuigen 
zal z~jn zooveel mogelijk in den vorm zooals in aan
gehechten vorm B opgegeven. 

94. Een afschrift van de clagvaarding op getuigen 
subpcena zal W(Jrden gediend op den getnige evenals 
eene dagvaarding o p verweerders. 

95. lndien een opnieuw gedagvaarde getuige an
dermaal in gebreke blijft te verschijnen, zal hij ten 
tweede male worden gestraft en veroordeeld zooals in 
artikel 39 vermeld, doch zal in zulk geval cenc hoo
gcre boete kunnen worden o pgelegd, de som van £75 
niet te bovengaande of b~j gebreke van betaling ge
vangenzetting een tijdperk van drie maandcn niet te 
bovengaande. 

9o. Het hof kan bevelen~ dat een niet verschenen 
getuige, belworl~jk gedagvaard zijnde door den ge
rechtsbode, voorzien van een behoorlijken lastbrief, tc 
dien einde gearresteerd worde en voor hot hof gebracht 
worde om aan zijne verplichting als gedagvaarde ge
tuige te voldoen. 

97. De dagvaarding kan op eenigen getuige worden 
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ge.die;nd, die binnen den ~ta~t ~o?nachtig is, o~schoon 
hiJ nwt sorteert onder de .1 unsdiCtie van bet hof waar
voor hij zal hebben te verschijnen; en dezelve zal gediend 
worden, of door den gerechtsbode van zulk hof of door 
den gerechtsbode van het district waarin de getuige 
woonachtig is, waar het meest voordeelig voor de in de 
zaak betrokken partijen mocht schijnen te zijn. 

98. De gerechtsbode maakt een behoorlijk en volledig 
relaas op de dagvaarding van het door hem verricbte. 

99. Waar een getuige verscltenen zijnde, of voor 
het hof gebracht, weigert zonder wettigen grond, den 
eed of de belofte van de waarheid te zullen verklaren 
af te 1eggen, of om getuigenis der waarheid te geven, 
zal het hof kunnen bevelen, dat zoodanige getuige in de 
gevangenis zal worden geplaatst, totdat hij aan zijne 
ve1'plichting zal hebben voldaan. 

100. De La.nddrost is bevoegd wegens wangedrag 
voor bet hof, of eenig bewezen rnisdaad, of andere on
eerlijke of schandelijke daad of gedrag van eenig agent, 
zoodanigen agent te suspendeeren of van de rol te 
schrappen, tengevolge waarvan zoodanig agent zijne 
licentie zal verbeuren. De Landdrost kan ook cenig 
agent, die zich scbuldig maakt aan minaehting van bet 
hof, volgens wet daarvoor straffen. Het staat den agent 
vrij orn,, onderhevig aan de bepalingen met betrekking 
tot appel, zich naar een hooger hof te vervoegen tegen 
eenige order door den Landdrost onder dit artikel tegen 
hem verleend. In geval van procureurs en ad vocaten, 
in zijn hof practiseerende, is de Landdrost bevoegd wegens 
bewezen wangedrag of anderszins hun de uitoefening 
hunner praktijk in zijn hof, te weigeren, onderhevig 
echter aan het recbt van appel. 

101. Geen persoon, die niet een behoorlijk getuigsc,hrift 
produceert, dat h~j een genoegzaam examen in rechts
geleerdheid en praktijk heeft afgelegd, en verder voldoend 
bewijs levert van goed gedrag, zal worden toegelaten 
om als agent in het hof van den Landdrost of eenig ander 
lager hof te practiseeren. 

. 102. Al.le bepalingen van deze regels en regulaties, 
d1e betrekk1ng hebben op Lanrldrosten en landclrosthoven, 
zijn ook van toepassing op alle andere ambtenaren met 
gelijke jurisdictie en hnnne hoven. . 

103. Deze regels en regulaties zullen in werking 
treden op '1 Septembel' 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. \V. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 4 J uli 1892. 
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A. VORM VAN DAGVAARDING. 

Gerecbtsbode: 
Dagvaard C. D. (hem zoo n~uwkeurig beschrijvende 

dat de bode weten mocht waar hem te vinden), dat bij 
compareere voor bet hof van den Landdrost van het 
district zitting boudende te op 
dag den der maand dezes jaars, om g ure 
in den voormiddag, en dat hij daar present zij gedu
rcnde de zitting van hot hof, totdat bij zal worden 
opgeroepen, met zijne getuigen zoo hij er ecnige heeft, 
om redenen te geven waarom hij niet zal worden ver
oordeeld om aan A. B., van , te betalen de som 
van ponden sterling, benevens de renten daarop 
~t percent 's jaars, van af den tot heden, door 
hern aan den gemelden A. B. verschuldigd, blijkens een 
handschrift, gedateerd den (of wat ook anders 
de oorzaak der schuld zijn moge ). 

Geef aan den gemelden C. D. eene kopie van deze 
dagvaarding, benevens eene kopie van gezegd handschrift 
of schuldbewijs (of van eenig ander document, wanneer 
de actie op eonig geschreven document gegrond zal zijn 
of kopie van eene rekening van boekscbuld of derge
lijke), en relateer het door u verrichte op tijd en plaats 
voormeld. 

den 
I. M., 

Griffier van bet hof. 
K. L., 

Eiscber of zijn praktizijn. 

B. SUBP<ENA OP GETUIGEN. 

Eene dagvaarding of subpmna om iemand t(~ ver
plichten als getuige in eenige zaak voor bet Hof te 
verscbijnen, zal door den griffier worden verleend en 
onderteekend, aan den gerechtsbode gericht, en zal door 
hem op dezelfde wijze worden ge{_;xploiteerd en relaas 
daarvan ingezonden als eenige dagvaarding. De namen 
van niet Ineer dan vier getuigen zullen in 6c~ne dag
vaarding of subpcena worden ingevulct, en zal zooveel 
doenl~i k volgens den hieronder omschreven vorm moe
ten zijn: 

Hof van Landdrost 
van het district 
Gerechts bode: 
Dagvaard A. B. van , C. D. van , 

en E. F. van , enz., dat met terzijdelegging 
van alle uitvluchten, zij, en ieder hunner, in persoon 
voor dit hof compareeren te op den 
dag der maand 189 , eerstkomende, 
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om 9-10 ure in den voormiddag, en daar present blijven 
gedurende de zitting van het hof, totdat zij zullen 
worden ontslagen, teneinde getuigenis der waarheid af 
te leggen van al hetgeen hun bekend mocht zijn van 
zekere zaak voor dit hof dienende, tusschen J. K. als 
eischer en N. 0. als verweerder, namens den eischer (of 
verweerder) daartoe gerequireerd zijnde. Hierin nalatig 
zijnde, zal zulks strekken tcr hunner verantwoording 
en risico. 

Geef aan ieder hunner eene kopie van deze dag
vaarding en betaaJ aan den gemelden A. B. de sorn van 
£ aan den gernelden C. D. de som van £ en aan 
den gemelden E. F. de som van £ voor hunne reis
kosten. En relateer uw wedervaren aan dit hof. 

Gegeven te den 

J. M., 
Griffier van het hof. 

C. VORM VAN LASTBRJEF TER EXECUTIE. 

Hof van den Landdrost van het district 

Aan E. F., gerechtsbode van het hof. 
Nademaal in zekere zaak voor dit hof gediend heb

bende, waarin A. B. van eischer was, en 
C. D. van beklaagde (de partijen behoor
lijk beschrijvende), de gernelde A. B. op den 
bij uitspraak van dit hof tegen den gemelden C. D. 
vonnis verkregen heeft tot betaling van de sorn van 
£ met en benevens de som van £ 
als kosten daarop, door hem gemaakt, en welk vonnis 
in appel geconfirrneerd is op den 
(indien zulks het geval mocht zijn) met de verdere som 
van £ als kosten daarop, zooals blUkt uit de 
stukken van het proces voor het hof; 

Zoo is het, dat gij mits dezen gelast wordt, de 
goederen en het vee van den gemelden C. D. die in dit 
district mogen gevonden worden, in beslag te nemen, 
en uit dezelve bij publieke verkooping de opgemelde 
verschuldigde som (of sommen) met de kosten goed te 
rnaken, benevens uwe kosten damtoe veroorzaakt. Be
taal voorts aan gemelden A. B. de aan hem verschul
digde sorn en kosten als voormeld, en relateer het door 
u verrichte aan den Landdrost van dit hof. 

Daartoe strekke deze u ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te op den 

J. L., 
Landdrost van bet hof voormeld 
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D. VORM VAN AKTE VAN SECURITEIT. 

Vorm van alde van securiteit den 18 
A. B. van klager, versus C. D. van 
verweerder of beklaagde. 

Nademaal de gemelde '\.B. op den 
vonnis verkregen heeft in bet hof van den Landdrost 
te tegen den gemelden C. D. voor de som 
van£ benevens de verdere som van£ voor 
kosten; en nademaal onder een last brief gedateerd 
onder de hand van en aan den gerechtsbode van het 
hof gericht, handelende hij, de gezegde gerechtsbode, de 
hieronder genoernde losse goederen in rechterlij k beslag 
genornen lweft; namelijk :- paarden, ossen, stoelen, 

tafels, enz. Zoo is bet dat de gemelde C. D. en 
L. M. van landbouwer, als zijnen borg, zich 
bij, aan en ten faveure van den gemelden 
den gerechtsbode voormeld, verbinden en beloven de 
getnelde C. D. dat de gezegde goederen niet zullen wor
den weggemaakt, of van de hand gezet, maar in het 
bezit van den gemelden C. D. verblijven, nit kracht van 
gemeld beslag en dat dezelve aan den gerechtsbode 
voormeld zullen worden vertoond en afgeleverd op 
den aanstaande (zijnde de dag voor de ver
kooping bepaald), of op eenigen anderen dag, wan
neer dezelve zullen worden opgeeiseht, ten einde 
pnbliek te worden verkocht, in executie van bet vonnis 
voormeld, en de kosten wanneer die niet vroeger zullen 
zijn hetaald, anderszins zoo verbindt zich de gemelde 
L. M. om voor en in de plaats van den gcmelden C. D. 
het bedrag van het vonnis en aile kosten en sclmde 
daarop tc hetalcn en goed te maken. 

Door den gernelden C. D. en L. ~1. aangeg~tan en 
cigcnhandig onucrtcekend op datum als hoven. 

(get.) C. D. 
)) L. M. 

E. 1'-,., Gerechtsbode V;;tn hct 
Hof als gezegd. 

E. fO~X~ISG-EVl~G VAN BESLAG-. 

In het Jlof van den , voor het 
district , zitting hondande tc 

In zakc A. B., 
l~ischer, 

.Tegen C. D., 
V envcerder, 

Aan den bovengenoemden verweerder C. D., 
woonachtig te ; 
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Neern kennis, dat ik op heden in rechterlijk beslag 
genome~ heb, de artikelen in bov~nstaa~?en inv~ntaris 
o-especif1ceerd, daartoe bevolen ZlJnde biJ lastbnef aan 
~ij gericht~ onder de hand van 
van , en gedateerd 
tot verh aal van zek er vonnis ten bed rage van £ , 
met en benevens de som van £ , als kosten door 
A. B. als eischer tegen u, als verweerder voor bet 
bovengenoemd hof bekomen, en ook tot goedmaking 
van n1ijne kosten dientengevolge. 

, den dag van 18 

J. R., 
Gerechtsbodc van bovengenoemd hof. 

F. VOHM VAN CERTIF'ICAA'l' DOOH GRIF'FIER VAX 
STUKKEN IN APPl~LZAKEN. 

den 18 
Ik, L. lVI., griffier van l1et hof van den Landdrost 

van het district der Zuid-Afrikaansche 
Republiek, certifLceer en verklaar bij deze, dat de boven
staande ware afschriften zijn van al de stukken van 
het proces in de zaak van A. B. tegen C. D. en dat zij 
ook ware aanteekeningen behelzen van al de gGtuige
nissen door bet gezegde hof aan genom en, waartegen 
geo bj ecteerd werd, of die door den een of ander der 
partijen aangeboden en door het hof bij verhoor van 
de hand werden gewezen. 

(get.) L. M., 
Griffier van het hof. 

G. VOR~I VAN EED VOOH GIUFFIER EN GEHECIITSBODE. 

lk, A. H., zweer plechtig, dat ik met alle getrouw
heid en naarstigheid, en zonder vrees, gunst of voor
ingenmnenheid voor iemand, de plichten van mijn ambt 
als griffLer (of a]s gerechtsbodc) van het hof van den 
Lanrldrost zal waarnemen, en dat ik niet zelf of door 
iemand anders, voor mUn eigen nut of gebruik, eenige 
leges of belooning zal vorderen of aannernen voor iets 
dat door mij in m\jne gemelde betrekking zal zijn ge
daan, en dat ik niet zelf nemen zal of toelaten dat 
door iemand anders onder rnij, genomen worde eenige 
andere leges of kantoorpenningen of belooningen, dan 
zu1ke als door de wet zullen zijn toegestaan, en dat ik 
daarvan getrouwel\jk verantwoording doen zal. Zoo 
waarlijk helpe Inij God Almachtig. 

30 
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WET N°. 12, 1892, 
TOT IUDGIDLING VAN DB BEZIGHEID VAN ASSUHANTlE-MAA'f. 

SCHAPPIJEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Goedgeketml bij besluit van den Edachtb. 'l'weeden Volksraad, al't. 
654, dd. 7 .Tnli 1892 en doo1' den Edachtb. Eersten Volksraad 
onder a1't. 889, dd. 22 Juli drtar-op1'olgende voor lcennisgeving 
aangenomen. 

AANGEZIEN het noodzakel\jk en raadzaam is, door 
eene wet de wijze en de voorwaarden te regelen 

waaronder assurantie-maatschappijen toegelaten zullen 
worden in dezen Staat bezigheid ie drijven, zoo wordt 
hierbij vastgesteld als volgt: 

Verplichting tot ARTIKEL 1. Elke assurantie-maatschappij wier hoofd
borgstelling voor 'kantoor of bezigheidsplaats gelegen is buiten dezen 
buitenlandsche en S 
in dezen staatbezig- Staat en elke maatschappij in dezen taat opgericht, 
heid doende ver- hetz\j reeds opgericht of bezigheid dr\j vende of hierna 
zekerings-maat- te worden opgericht en bezigheid te beginnen ~innen 
schappijen. dezen Staat, welke bestuurd of vertegenwoordigd wordt 

door directeuren, een secretaris, bestuurder of agent, 
en wel ke v66r het inwerk1ngtreden dezer wet bezig
heid gedreven heeft of hierna zal beginnen bezigheid 
te rlrijven binnen dezen Staat, zooals brand-, ongeval
of levens-assurantie-rnaatschappij, indien zulk eene 
maatschappij na het in werkingtreden dezer wet zal 
voortgaan of beginnen met zulke bezigheid in dezen 
Staat, zal geltonflen z~jn orn binnen dric rnaanden na zulke 
voortzetting of aanvang van zulke bezigheid, bij den 
Thesaurier-Generaal van dezen Staat securiteiten te 
deponeeren, hetz~j in contanten of andere door den 
Thesaurier-Generaal, Auditeur-Generaal en Registra-

Bedrag. 

Verwisseling der 
borgstelling moge
lijk. 

teur van Akten, goedgekeurde securiteiten en wel tot 
een bedrag van £5000 sterling voor brand-, of ongeval
assurantie of voor beido sarnen, en van £10,000 
sterling voor levens-assurantie, hetzij verbonden of niet 
verbonden met brand- of ongeval-assurantie, of rnet 
beiden. 

2. Elke zoodanige maatschappij kan, na behoor
lijke kennisgeving aan den Thesaurier-Generaal, Audi
teur-Generaal en Registrateur van Alden, met goed
keuring van die arn btenaren, oenige der gedeponeerde 
securiteiten verwisselen tegen andere van gelijke 
waarde, of tegen contanten, en zulke gesubstitueerde 
securiteiten zullen in ieder opzicht behandeld worden 
alsof zij oorspronkel\jk gedeponeerd waren. 

'v. 
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3. Elke maatschappij, die aldus de voorzegde som
men in contanten als securiteiten deponeert, zal ge
rechtigd zijn rente van het Gouvernement, tegen den 
koers van 3 percent per jaar op de gedeponeerde 
sommen te ontvangen, betaalbaar aan het eind van 
elk jaar. 

4. Voor de gestelde securiteiten, in art. 1 ver
meld, zal de Thesaurier-Generaal behoorlijk quitantie 
leveren overeenkomstig de vormen hieraangehecht, ge
merkt A en B. 

5. Elke zoodanige maatschappij zal gehouden zijn, 
alvorens in staat te z~jn bezigheid te doen, eene jaar
lijksche licentie van £20 sterling uit te nemen, en geene 
zoodanige licentie zal worden uitgereikt, voordat er 
bewijs geleverd is . aan den ambtenaar, belast met de 
uitreiking van zoodanige licentie~ dat de securiteit in 
art. 1 van deze wet gemeld, gesteld werd. 

6. Elke zoodanige maatschappij zal gehouden zijn, 
alvorens in sta.at te zijn zulke licentie te bekomen, ge
certificeerde kopieen van hare statuten te deponeeren, 
uitgenomen maatschappijen bier te worden opgericht 
onder de reeds besta.ande wetten, en zal verder gehou
den zijn om dornicilium citandi et executandi in dezen 
Staat te kiezen en daarvan kennis te geven in de 
Staatscouran t. 

7. Elke assurantie-maatschapp~j, als voorzegd, zal 
na elk finantieel jaar van zoodanige maatschappij, te 
zamen met alle andere staten, welke door deze wet 
vereischt mogen worden, eenen beeedigden staat bij den 
Thesaurier-G-eneraal inzenden, aantoonende, het totaal 
bedrag van in kracht zijnde assuranties, het totaal bedrag 
van nieuwe assuranties aangegaan met de premien ont
vangen daarop betrekking hebbende gedurende het jaar 
en polissen welke vervallen zijn gedurende het gezegde 
jaar en zal verder gehouden zijn een gecertificeerden 
staat bij den Thesaurier-Generaal intezenden, de baten 
en lasten van zoodanige rnaatschappij aantoonende to 
zamen rnet kopiet:in der balans en inkomsten-rekening 
voor bet jaar, alles alleen betrekking hebbende op de 
bezigheid der maatschappij in deze Republiek credreven. 

8. Elke maatschappij, welke assurantie-bezigheid 
binnen dezen Staat doet, zal binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding dezer wet of den aanvang barer 
bezigheid, of bij verandering van personeel, zooals het 
geval moge zijn, in de Staatscourant publiceeren den 
naam van haren hoofdambtenaar, bestuurder, secretaris 
of agent in dezen Staat en de plaats waar het hoofd
kantoor der maatschappij beschouwd moet worden als 
gesteld, alwaar tevens bet do1niciliu/tn citandi et executandi 
van zoodanige nmatschappij zal gevestigd zijn. 

Rente op borgstel
ling uitbetaald. 

Quitantie voor 
borgs telling. 
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9. Elke zoodanige hoofdambtenaar, bestuurder 
secretaris of agent, wiens aanstelling als voorzegd ge~ 
publiceerd is in de Staatscourant, zal namens de 
maatschappij, welke hU vertegenwoordigt, kunnen dag
vaarden of worden gedagvaard, en alle kennisgevingen, 
dagvaardingen of andere wettelijke procedure, zullen 
van kracht zjjn tegen zoodanige maatschappij, indien 
dezelve gediend zijn op zulken hoofdarnbtenaar, be
stuurder, secretaris of agent. of gelaten zijn ten hoofd
kantore in de handen van eenigen dienaar der maat
schappij aldaar, of indien in de afwezigheicl van zulk 
een persoon, dezel ve aan de voordeur van zulk hoofd
kantoor gehecht zij. 

10. Indien eenig document, hetwelk onder de voor
zieningen van deze wet vereischt wordt te worden 
gedeponeerd, in eenige belangr~jke bijzonderheid valsch 
zal zijn, zal de persoon, die hetzel ve geteekend of afge
leverd heeft. gestraft worden met eene boete van ten 
hoogste £100 of gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid van ten hoogste 6 maanden. 

~u. Eenige maatschappij, welke in gebreke bl\ift in 
het leveren van eenige staten door deze wet vereischt, 
voor een termijn van drie maanden of meer, kan op 
verzoek van den Staatsprocureur, en na kennisgeving, 
door het Hooggerechtshof belet worden in dezen Staat 
bezigheid te drijven, hetzij voor een onbepaalden 
term\in of voor zulken termijn als het hof moge goed
vinden te bepalen. 

12. De Thesaurier-Generaal zal en het zal de plicht 
wezen van dien hoofdambtenaar om toe te zien, dat 
e]ke maatschappij komende onder de werking van deze 
wet, behoorlijk de voorzieningen daarvan uitvoert, en 
hij zal gehouden zijn om jaarlijks een rapport aan de 
Regeering te leveren, de bijzonderheden van de bezig
heid van elke zoodanige maatsclmppij opgevende, over
eenkomstig de st::tten onder de wet geleverd. 

13. Alle vorderingen, onstaanrle uit polissen van 
levensassurantie in dezen Staat uitgereikt, ~nllen be
taald worden, indien zoodanige betaling verlangd wordt, 
door den persoon gerechtigd tot de assurantiegelden in 
dozen Staat, en de quitantic van den cxecnteuL' of 
ander persoon be last met de admi nistratie van den be
treffenden boedel, zal volledig bewijs zijn, dat zulke 
maatschapp\j behoorlijk het bedrag der polis betaald 
heeft. 

14. De securiteit onder artikel 1 van deze wet zal 
opereeren als een waarborg voor het Gouvernement en 
de inwoners van dezen Staat, voor de goede trouw e~ 
eerlijke bezigheids transacties van elke zulke rnaatschapplJ 
en zoodanige securiteit zal genornen kunnen worden in Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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~txecutie voor eenig vonnis van eenig bevoegd hof tegen 
zoodanige maatschappij. 

15. Geene zoodanige rnaatschappij zal in cenige 
polis in dezen Staat, nog te worden uitgereikt, eenige 
conditie mogen opnernen, welke strijden moge met de 
voorzieningen van de militaire- of rommandowet en 
zal in geen geval zoodanige conditie van kracht zijn 
of gepleit kunnen worden, tegen de betaling van 'OO

danige polis, indien de verassuretTde in milit•ir~·n- 01 

commandodienst stt~rlt. 
1U. lndien eenig agent, uirecteur, scereta,ris, Ge

stuurder of vertegenwoordiger van eene der hierge
noemde assurantiemaatschapp\jen, eene of meer der 
bepalingen dezer wet overtreedt of niet nakomt, zal hjj 
dienswege eene boete kunnen beloopen van ten hoogste 
£100 sterling, of gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid, van ten hoogste6maanden, tezamen ofafzonderljjk. 

17. Over overtredingen uitgezonderd die van art.11 
zullen de hoven van landdrosten en mijncommissarissen 
jurisdictie hebben. 

18. Deze wet zal in werking treden op 1 Januari '1893. 

Gou vernemontskantoor, 
Pretoria, ~~0 .Tuli /l892. 

S. J. P. KIUJGER, 
Staatspresidcnt. 

nn. .T. W. LEYDS. 
S taa tssec retaris. 

QUITANTIE VORM A. 

Ontvangen van de per den 
heer de somma van 

ponden sterling, zij nde de bij art. '1 van 
wet '1892 bedoelde securiteitsstelling, welk bedrag 
de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek hierb\j 
verklaart van de in bewaring 
ontvangen te hebben en belooft aan gezegde maat
schappij te dezen kantore terug te zullen betalen, en 
wei drie rnaanden nadat deze aan de Regeering der 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek sc~triftelijk heeft kennis 
gegeven, dat zij hare bezigheid in dezen Staat wenscht 
te doen eindigen en ten genoege van de Regeering 

Geen conditie in po
lis strijdende met 
militaire- of com
mando wet heeft 
rechtskracht. 

Strafbevaliug uv 
overtreding tegen 
agent cnz. 

Jurisdictie. 

In werkingtreding. 
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duidelijk heeft bewezen, dat zij geene verplichtingen 
tegenover derclen binnen dezen staat woonachtig meer 
heeft loopen. 

De rente op bet bedrag voornoemd zal zijn 3 per
cent, uit te betalen jaarlijks door den Thesaurier-Gene
raal te diens kantore aan den gemacbtigde der assu
rantie-maatsrhappij v66r of op 1 Februari van elk jaar. 

De assurantie-maatschappij heeft bet recbt even
eens met driemaandelijksche opzeggrng deze securiteits
stelling in contanten te verwisselAn, tegen eene securi
teitsstelling in door de Regeering goedgekeurde docu
menten, tegen ontvangst van eene quitantie volgens 
vorm B, overeenkomstig de bepalingen vervat in art. 
2 dezer wet. 

Pretoria, 18 

QUITANTIE VORM R. 

Ontvangen van de 
per den beer 
documenten, t. w. 

de na volgende 

zijnde voor securiteitsstelling bedoeld bij art. 1 van wet 
, 1892, welke documenten de Regeering <ler Zuid

Afrikaansche Republiek hierbij verklaart voor gezegde 
verzekerings-maatschappij in bewaring te bouden en 
deze aan haar zal teruggeven, tegen verwisseling met 
andere documenten van gelijke waarde ter goedkeuring 
van de Regeering, of voor contanten, ingeval de assu
rantie-maatschappij zulks rnoge verlangen of wel indien 
gezegde maatschappij aan de Regeering der Republiek 
schriftelijk kennis l1eeft gegeven, dat zij hare bezigheid 
in dezen Staat wenscbt te doen eindigen en ten genoege 
van gezegde Regeering duidelijk heeft bewezen~ dat zij 
geene verplichtingen tegenover derden binnen dezen 
Staat woonachtig, meer heeft loopen. De gemachtigde 
der assurantie-rnaatschappij is gerechtigd de renten op 
bovengenoemde documenten zelf te ontvangen. 

Pretoria, 18 
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WET No. 13, 1892, l) 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 12, 1891, 

BEPALENDE DE WIJZE W AAROP WIJNEN, STERKE- OF MOUT
DRANKEN, INGESLOTEN KAFFERBIER, MOGEN WORDEN 
VERKOCHT. 

Goedgekeurd bij besluit van den Edelachtb. Tweeden Volksraad 
art. 781, dd. 16 Juli l.l., en dom· den Edelachtb. Eersten 
Volksntad voor kennisgeving aangenomen onder al'f. 973 zijnm· 
notnlen gedateerrl 28 .Tuli daa'/·opvolgenrle. 

ARTlKEL 1. Niemand mag wijnen, sterke of mout
dranken verkoopen, van de hand zetten of verhandelen, 
zonder daartoe behoorlijk voorzien te zijn van eene spe
ciale licentie als hieronder bepaald. 

Eenig persoon, dit artikel overtredende, zal gestraft 
worden rnet eene boetc van ten hoogste £75, bij wan
betaling gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, 
van ten hoogste drie maanden voor de eerste overtreding; 
van ten hoogste £100, bij wanbetaling gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, van ten hoogste zes 
maanden voo1· de tweede overtreding; voor (le derde 
overtreding, gevangenisstraf met harden arbeid, van 
ten hoogste twaalf maanden. 

Een eigenaar of houder van eene boerenplaats of 
stuk grond, of de persoon door hem gemachtigd de 
opbrengsten daarvan tot wijn of sterke dranken te 
maken, kan echter verkoopen op die plaats of stuk 
grond, zonder licentie, de opbrengsten van die plaats 
of stuk grond, maar dan niet minder dan een bottel wijn 
of een bottel brandewijn of andere sterke dranken. 

2. De persoon, bedoeld in de laatste alinea van 
artikel 1, zal tevens gerechtigd zijn om, zonder licentie, 
z~jnc wijnen of andere sterke dranken te vervoeren en 
te verkoopen bij de maat hierboven verrneld, alleenlijk 
niet op hotels- op dorpsgronden of op standsdorpen of 
binnen drie rnijJen van eenige mijnwerken. Zoodanig 
persoon zal echter ook gcrcehtigd zijn zonder lieentie 
op publieke markten en aan gelicentieerde drankhan
delaars te verkoopen hij de groote rnaat; zoodanig per
soon zal eehter moeten voorzien zijn van een certificaat 
van den veldkornet van zijne wijk of van den Landdrost 

1
) Deze wet vervangt wet no. 12, 1891, bladz. 231 van dit wetboek:. 

Ze werd weder gewijzigd door wet no. 12, 1893, 

Geen handel in 
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zonder licentie. 
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Uitzondering voor 
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van zijn district, aantoonondo, dat de wijnen of sterke 
dranken op gemelde plaats of gemeld stuk grond ge
rnaakt zijn. 

Verdeeling der 3. De in art. 1 bedoelde lieentien zul.len zijn de 
licenties. volgende: 

a. Lieentie voor den verkoop bij de groote rnaat. 
Onder ueze lieentie zal niet rninder dan bij 
twee gallons in vaten, of twaalf gewone 
bottels worden verkoeht. 

b. 1) Lieontie voor een bottelstore. Onder deze 
lieentie zal niet rninder dan bij een gewonen 
halvon bottel worden verkoeht, en a.ltijd met 
dien verstande, dat cle dranken onder doze 
lieentie vorkoeht, niot op de plaats, waarvoor 
de .lieentie verleend is, \vm·den geb1·nikt. 

c. 2
) Lieentie orn bij de kleine rnaat te vorkoopen. 

aan blanken en kleurlingen. Eenige hoeveel
heid drank kan onder deze lieentie verkoeht 
worden en op de plaats waarvoor de lieentie 
verleend is, gebruikt worden of niet, met dien 
verstande aan kleurlingen aileen onder de 
desbetre1fende bepalingen dezer wet. 

d. Lieentie voor hotels langs den weg. Deze 
lieentien worden aileen verleend voor hotels 
langs den weg en op een afstand van min
storrs zes mijlen zijnde van eenige stad, dorp 
of standsdorp, zetel van don Landdrost, Mijn
eommissaris of Resident-Vredereehter. 

e. 3) Lieentie voor den verkoop van moutdranken 
bij de kleine maat voor blanken en kleur
kleurlingen. Hieronder komen bierhailen, waar 
aileen moutdranken verkocht worden. Ge
noemde dranken kunnon onder deze licentie 
in quantiteiten rninder dan een bottel ver
kocht worden en op de plaats, waarvoor de 
licentie verleend is, worden gebruikt, met dien 
verstande aan kleurlingen alleen onder de 
desbetreifende bepalingen dezer wet. 4

) 

Duur der licenties. 4. De licentien worden uitgereikt voor niot langer 
dan een jaar, eindigencie ·rnet bet dienstjaar, d. w. z. den 
31sten December, doch kunnen de licentien ook voor 
een of meer kwartalen word~n uitgenomen als volgt: 

Bedrag der licenties a. Licentien voor den verkoop bij de groote rnaat 
voor een jaar £25, voor een kwartaal £9. 

1
) Gewijzigd door art. 1, wet no. 12, 1893. 

2
) Gewijzigd door art. 2, wet no. 12, 1893. 

a) Gewijzigd. door art. 3, wet no. 12, 1893. 
") Een alinea werd aan dit artikel toegevoegd door art. 4, wet 

no. 121 1893. 
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b. l.icentien voor een bottelstore, voor een jaar 
£40 voor een kwartaal £12. 

c. Licentien orn bij ue kleine rnaat to verkoopen, 
aan blanken en kleurlingen, voor een jaar, 
£75, voor een kwartaal £~210s. 

d. Licentien voor hotels langs den weg, voor een 
jaar £35, voor een kwartaal £10. 

e. Licentien voor het verkoopen van moutdranken 
aileen aan blanken en kleurlingen, voor een 
jaar £25 en voor een k wartaal £0. 

G. Geen licentie zal noodig zijn orn moutdranken 
te brouwen of drank te distilleeren, nmar brouwers, 
distilleerders of anderen, ui' gesloten personen, genoen1d 
in ue 3de aJinea van art. '1, die zulke dranken verkoopen, 
zullen eene licentie bij do groote 1naat uitnemen, waar
J.oor zij bevoegd worden mn to verkoopen, op stra1Ie 
van boete, bepaalJ. op verkoop van drank zonder licentie 
volgens art. '1 dezer wet, rnet dien verstande, dat v<J(H' 
het verkrijgen J.ezer licentie geene applicatie behoeft 
gemaakt te worden bij de comrnissie bepaald in art. G 
dezer wet. 

G. Er zal eene commissie bestaan in elk district en 
op elke publieke delverij voor het behandelen van appli
cation voor dranklicentlen, welke corn1nissitJ getloemd 
zal worden «De Comrnissie voor Dranklicentien )). 

7. Deze commissie zal samengesteld worden als volgt: 
voor districten uit den Landdrost en op publieke delve
rijen uit den ambtenaar, belast met de crimineele juris
diCtie; die tevens respectievelij k ex officio voorzitter del' 
commissie zal zijn, in beide gevallen zal hij bijgestaan 
worden door vwr leden, door de Hegeerlng te worden 
benoemd. De voorzitter zal aan de Hegeering een persoon 
voorstellen om als secretaris te ageeren. 

8. Drie leden dezer commissie zullen een quorum 
uitmaken. W anneer stern men staken zal de voorzitter 
eene beslissende stem hebben, en zoo er op het door 
den voorzi tter bepaalde u ur en dag geen quorum is, zal 
de voorzitter het recht hebben de cornmissie te verdagen 
tot een dag door hern bepaald, waarvan den leden op 
nieuw door hem kennis zal rnoeten gegeven worden. 

De Commissie zal minstens elke drie maanden zit
ting houden en de voorzitter zal voor het einde van 
elk kwartaal een dag en uur bepalen, waarvan minstens 
veertien dagen kennis zal worden gegeven door aan
plakking aan de kantoordeur en door schriftelijke k.ennis
geving aan de comrnissieleden. 

9. 1
) De leden van de clrankcomn1issie zullen eene 

bezoldiging ontvangen van £1 elk per zittingsdag, te 
1

) Gewijzigd door art. 5, wet uo. 12, 1893. 
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worden betaald door de gezamenlijke applicanten, naar 
bepaling van den voorzitter der commissie. 

10. De volgende personen zullen niet bevoegd zij n 
te worden verkozen of aangesteld, of indien wanneer 
verkozen of aangesteld, om als zoodanig te blijven ageeren 
als led en van de licentiecommissie, dat wit zeggen: 

'1. De houder van eenige licentie voor den verkoop 
van bedwelmende dranken. 

2. Eenig brouwer of distilleerder. uitgezonderd 
een landbouwer, die alleenl\jk zijne eigene 
vruchten, bet product van zijn eigendom of 
door hem gekocht, distilleert. 

3. Eenig persoon, belanghebbende of betrokken 
in een vennootscha p rnet eenig bonder van 
zoodanige licentie als . voornoemd of met 
cenigen brouwer of distilleerder. 

4. Eenig persoon, geemployeerd, hetz\j direct of 
indirect, als een agent rnet bet doel om appli
catie te maken voor eene licentie voor eenig 
ander persoon, of eenig vennoot of eenig 
persoon alzoo geemployeerd als een agent. 

En geen persoon, hetzij de eigenaar of houder van, 
of de agent of bestuunler van of een vennoot in eenigen 
handel of beroep, uitgeoefend op eenige plaats in bezit 
van eene licentie of die applicatie voor eene licentie 
gemaakt heeft, of de houder van eenig verband op zoo
danig eigendom, zal deeJnemen in de discussiPs of be
handeling van eenige applicatie voor of betrekking 
hebbende op eenige licentie op zoodanig eigendom. 

11. 1) De voorzitter zal het recht hebben verlof te 
geven licentien te transporteeren van den eenen persoon 
op den anderen voor dezelfde plek waar zoodanige bezig
heid gedreven wordt. 

De commissie zal het recht hebben nieuwe licentien 
of de vernieuwing van reeds verleende licentien, te ver
leenen of te weigeren zonder opgaaf van redenen. Ook 
zal de commissie bet recltt hebben, om reeds verleende 
licentien te transporteeren van de eene plek naar de 
andere. 

12. Voor bet verkrijgen eener licentie, den verkoop 
van wijnen, sterke- of moutdranken binnen deze Hepn
bliek wettigende, moet de applicant tot clien einde eerst 
eene applicatie inzenden bij den secretaris der commissie 
voor dranklicentien van het district of de del verij, waarin 
h~j zijne bezigheid wil uitoefenen. De secretaris zal 
dezelve dadelijk laten registreeren in een daartoe aan-

1
) Gewijzigd door art. 6, wet no. 12, 1893. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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gelegd boek, doen puhlieeeren als in 13 bepaald en voor 
de commissie bij hare cerstvolgende zitting vool'leggen. 

De applicatie zal rnoeten vergezeld gaan van een 
bedrag tot dekking der kosten van de publicatie. 

1_3. De applicaties voor bovengenoernde doeleinden 
zullen rninstens zes woken v66r de zitting der comrnissie 
ingeleverd worden bij den secretaris der cornrnissie voor 
dranklicentien van het district o! de delverij, waarin de 
plaats gelegen is, waarvoor applicatie gernaakt wordt. 
Wanneer applicatie gerna~kt wordt om drank bij de 
kleine maat te verkoopen zal de applicant duidelijk 
moeten opgeven of hij aan blanken aileen of aan blanken 
en kleurlingen wil verkoopen. De secretaris zal verder 
de applicatie doen aanplakken aan de kantoordeur van 
den voorzitter der commissie, alsook op het erf of aan 
het huis of vertrek waarvoor licentien worden aange
vraagd, en doen plaatsen rninstens eenrnaal in een dcr 
locale nieuwsbladen, ~ndien er zijn, in de Hollandsche 
taal, en eenrnaal in de Staatscourant, verschijnende min
stt=ms eene maand voor de zitting der cornmissie. 

Alle objectien en bezwaren tegen het toestaan van 
eenige applicatic zullen schriftelijk ingediend worden 
bij den secretaris en kennis derzelve te worden gegeven 
aan applicant door den persoon of personen objec
teerende. Dit zal geschieden persoonlijk of per aange
teekenden brief minstens vijf dagen v66r de zitting der 
cornmissie. 

14. Het verleenen van licentien tot verkoop van 
eenige soorten van drank en in cmn pounds is geheel 
verboden. 

15. De beslissingen van de cmnrnissie orntrent bet 
goedkeuren of niet van zulke licentien, overdracht daar
van enz., zullen zoo spoedig rnogelijk aan den arnbtenaar, 
belast met het uitreiken der licentien, worden mede
gedeeld, en daarop zullen zulke ambtenaren de licentien 
verleenen of niet, overeenkornstig de beslissingen der 
commissie. 

16. Zoodra een licentie bij de kleine maat of voor 
hotels langs den weg zal vergund zijn aan eenigen per
soon, die daarorn aanzoek gedaan l1eeft, zal zulk een 
persoon een borgakte passeeren voor den ambtenaar, 
belast met het uitreiken der licentien en die rnits deze 
geautoriseerd is zulke borgtocht te nemen voor de som 
van £200 sterling, of twee gegoede borgen, die solidair 
aansprakelijk zullen zijn. Vorrn van borgakte volgens 
schedule aideeling A. 

17. De houders van licentien voor hotels langs den 
weg moeten reizigers voorzien van kost, logies en stal
ling, daar anders hun de vernieuwing hunner licentien 
kan worden geweigerd of teruggetrokken, 

Inhoud, inlevering 
en publicatie der 
licentie. 

Indiening van be
zwaren tegen appli
catie. 

Geen lie. voor ver
koop v. sterke dran
ken in compounds. 

Mecledeeling der be
slissing der commis
sie aan betrokken 
ambtenaren. 

Dorgakte door 
licentiehouder te 
passeeren. 

Houders van hotel
licentie.;; zijn ver
plicht tot enz. 
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18. Geen hotel-, kost of logieshuis-licentie, volgens 
wet no. 13 van 1887, zullen uitgereikt worden in steden, 
dorpen of publieke Jelverijen voor gebouwen, waar ook 
wijnen, sterke of moutdranken verkocht worden, zoncler 
toesternming der commissie, die zich eerst vergewissen 
;,al, dat de gebouwen geschikt zijn voor dit doel en de 
bezigheid daarin gedreven, die is van eun bona fide 
hotel, kost- of logieshuis. 

19. 1) Een gelieentieerd kantien-, <<bar-)) of bierhal
houder in een stad, dorp, standsdorp of delverij zal geen 
klanten toelaten zijn daartoe besternd vertrek llinnen te 
kornen of te verlaten langs een achter- of zijdeur, of door 
een deur, die gemeenschap heeft rnet een winke.l of IJezig
heid, onder verbeurte bij de eerste overtreding eener 
boete van tien ponden sterling of bij niet-betaling daar
van gevangenisstraf van niet meer dan eene rnaand, voor 
een vo.lgende overtreding een boete van twintig ponden 
sterling of b~j niet-: betaling gevangenisstraJ van niet 
meer dan drie maanden, voor een dm·de overtreding een 
boete van niet meer dan vijftig ponden sterling of bij 
niet-betaling gevangenisstraf van niet meer dan zes 
umanden, rnet verbeurte van licentie. 

20. leder, die eene licentie heeft voor het verkoopen 
van wijnen, sterke of moutdranken, en zulks doet op 
eene andere wijze of plaats, in strijd rnet zijne licentie, 
zal gestraft worden met eene boete van ten hoogste £50 
voor de eerste overtreding, en ten hoogste £100 voor 
de tweede overtreding, en ten hoogste £200 voor de 
derde overteding, bij wanbetaling te worden vervangen 
door gevangenisstraJ nwt of zonder harden arbeid van 
ten hoogste drie, zes en twaalf rnaanden respectievelij k. 

In speciale gevallen echter heeft de Landdrost of 
an1btenaar, belast uwt de crirnincele .i urisdictie, het recht 
aan gelicentieerde handelaars, op aanvrage, toestemrning 
te verleenen ook op andere plaatsen te verkoopen voor 
een tijdperk gee:n zes dagen te bovengaande, tegen b~
taling van &1 in zege.ls per dag. Zoodanig zegel of 
zegels zullen moeten geplakt worden op iederen verlof
brief. 

Wanneer door brand of andere onvoorziene omstan
digheden het dringend noodzakehjk wordt eene licentie 
te verplaatsen van eene plaats naar oene andere p.laats, 
gebouw of vertrek, zal de Landdrost of ambtenaar, be
last rnet de crimineele jurisdictie het recht hebben zulks 
toe te staan tot nadere beslissing van de commissie. 

21. Niets in deze wet vervat, zal strekken of uit
gelegd worden te strekken, eene licentie te vereischen 
ten verkoop van eenige der dranken voormeld, door een 

1
) Gewijzigd door art. 7, wet no. 12, 18&3. 
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baljuw of anderen beambte, handelende uit kracht en 
autoriteit van eenig hof~ rechter of lancldrost, of door 
curatoren in insolvente boedels, of executeuren testa
mentair en datief. 

22. 1) Geen licen tiehouder onder deze wet zal drank 
mogen verkoopen of eenige zijner kamers of vertrekken 
in z~jn gebouw of gebouwen tot den verkoop van zulke 
dranken als voormeld openhouden, noch toelaten dat 
drank in eenige van dezulke gedronken of gebruikt zal 
worden gedurende eenig gedeelte van den Zondag of van 
Kerstdag en Goeden Vrijdag of tusschen de uren van 
negen des a vonds en zes in den rrwrgen van eenigen 
anderen dag, uitgezonderd in de door de commissie 
goedgekeurde hotels, kost- en logieshuizen, waarin aan 
inwonenden, kostgangers en bona flde reizigers, die dien 
dag minstens drie mijlen gereisd hebben, drank zal 
mogen verkocht worden, dien zij noodig hebben, met 
clien verstande, dat niets in dit artikel vervat, betrekking 
zal hebben op den verkoop van drank in de door de 
Regeering goedgekeurde « clubs )) . 

23. De Landdrost of ambtenaar, belast met de eri
mineele jurisdictie, zal het recht hebben om aan 
gelicentieerde drankverkoopers b~j de kleine maat verlof 
te geven open te houden na 9 uur des avonds tot 
twaalf uur des avonds op weekdagen. 

Dit verlof kan verleend worden voor een tijdperk 
van ten hoogste eene week. 

De verlofbrief zal een zegel dragen herekend tegen 
twee shillings zes pence per dag. 2

) 

Eenig persoon, openhoudende zonder verlof als boven 
vermeld, zal gestraft worden 1net eene boete van ten 
hoogste £25, bij wanbetaling gevangenisstraf nwt of 
zonder harden arbeid van ten hoogste twee maaiJ.den. 

Wanneer een 
licentiehouder geen 
sterke dranken mag 
verkoopen. 

Clubs uitgesloten. 

Verlofvoor verkoop 
van 9-12 's avonds. 

Duur van het verlof. 

Zegel op verlofbrief. 

Strafbepaling op 
overtreding. 

24. 3
) In speciale gevallen zal de Landdrost of Verlofvoorverkoup 

arnbtenaar, belast Inet de crimineele jurisdictie het recht na 12 uur 'snachts. 

hebben speciaal verlof te verleenen aan een howler van 
eene licentie bij de kleine maat om dranken te ver-
koopen na twaalf uur des avowls tegen betaling van 
£1 per avond. 

25. Gelicentieerde drankvorkoopers, vo]gens alineas 
c, d en e van art. R dezer wet, zullen het recht hebben, 
wijnen, sterke- of moutdranken aan kleurlingen te vet·
koopen, te geven, te verruilen of op eenige andere 
wijze af te staan, maar aileen onder de volgende be-
bepalingen. 

1
) Gewijzigd door art. 8, wet no. 12, 1893. 

2
) Gewijzigd door art. H, wet no. 12, 18U3. 

3
) Gewijzigd door art. 10, wet no. 12, 1893. 

(:feeuliceu tiehouder 
mag drank aan 
k lcurlingen verkoo
peu enz. 
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a. Aan dienstdoende kleurlingen, mits zij voorzien 
zijn van eene geschreven toestemming van 
hunnen dienstheer of diens wettigen vertegen
woordiger en op publieke delver~jen, tevens 
van een verlofbrief~ volgens art. 84 van wet 
no. 10, 1891. 

b. Aan kleurlingen, die geen dienstheer hebben, 
mits voorzien van een certificaat van den 
veldkornet of het plaatsel~ik hoofd der politie, 
dat zij zelven in hun onderhoud voorzien. 
Dit certificaat zal een zegel dragen van vijf 
shillings en zal geldig zijn voor een tijdperk 
van zes maanden van af datum van uitreiking. 

c. Aan kleurlingen, werkelijk reizende door het 
land, voorzien van een wettige reispas, maar 
niet binnen zes mijlen van het kantoor waar 
gemelde reispas verleend is. 

d. De geschreven toestemming onder alinea a, zal 
door den gelicentieerden drankverkooper be
hoorlijk bewaard worden voor een tijdperk 
van eene maand. Zij zal ook den juisten datum 
van uitgifte melden en aileen geldig zijn voor 
denzelfden dag, waarop zij verleend is. 

Eenige politiebeambte of de dienstheer, 
of zijn wettige plaatsvervanger, zal het recht 
hebben inzage te eischen gedurende de uren 
genoemd in alinea h van elke geschrevene 
toestemming. 

De gelicentieerde drankverkooper is ver
plicht aan genocmde personen ileze inzage te 
vel'leenen en te producE eren in een bevocgd 
J 10f, indien daartoe gelast. 

e. Gecne vv·ijnen, sterke- of moutdranken JJOege
naamd, zullen door een geliccntieerclen drank
verkooper verkocht, gegeven, verrnild of af
gestaau worden, dan aileen in eon vertrek 
met t~t'ne deu L' en N·n venster; dit vertrek 
zal de deur hebben uitgaande op eene pu
blieke straat, weg of plein; er zal buiten, 
boven de deur opstaari, in letters minstens 
vier duirn groot, <<Kleurling Kantien>), en het 
is bern ten strengste verboden eenige der 
voorrnelde dranken, hoeookgenaamd, ter ver
kooping te geven, te verruilen of af te staan 
in eenig ander vertrek, werf, huis, gebouw, 
tent, plaats of achterplaats. 

f. De bepalingen van alinea e zijn niet van toe
passing op hotels langs den weg. 
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g. Het woord «Kleurlingen)) zal beteekenen een 
Afrikaansche of Aziatische naturel of ge
kleurd persoon, Koelie of Chinees. 

h. 1) Het vertrek, bedoeld onder alinea e zal open 
zijn op weekdagen van acht uur des morgens 
tot acht uur des avonds, en volstrekt niet op 
eenig gedeel te van Zondag en van Goeden 
Vrijdag of Kerstdag. 

i. Een kleurling, in bezit gevonden van meer dan 
een hal ven bot tel ( een twaalfde gedeel te van 
een gallon) wijn, sterke- of moutdranken, 
mits niet zulken wijn, sterken- ofmoutdrank 
wettig vervoerende in den dienst van zijnen 
dienstheer, zal gestraft worden met gevange
nisstraf met of zonder harden ar beid van ten 
hoogste drie rnaanden, ook zullen hem slagen 
kunnen toegediend worden, vijf en twintig 
niet te bovengaande. De drank, bij hem ge
vonden, zal verbeurd verklaard worden ten 
voordeele van 's lands kas. 

j. Eenige overtreding van dit artikel, behalve 
alinea i, zal gestraft worden met eene boete 
van ten hoogste £50, bij wan betaling gevan
genisstraf met of zonder harden arbeid van 
ten hoogste drie maanden, voor de eerste 
overtreding; van ten minste £25, en ten 
hoogste £75, bij wanbetaling gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid van ten hoogste 
zes maanden, voor de tweede o vertreding; 
van ten minste £50, en ten hoogste £100, 
bij wanbetaling gevangenisstraf rnet of zonder 
lmrden arbeid van ten hoogste twaalf maan
den, voor _de_ (lerde overtreding. Ook kan 
voor de derde ovortreding gevangenisstraf 
rnet of zonder harden arbeid opgelegd wor
den van ten hoogste twaalf maanden zonder 
ecnige boete op to leggen en kan de licentie 
verbeurd verklaard en teruggetrokken worden. 

26. Eenig persoon, die eene geschreven toestem
rning of een verlofbrief uitreikt aan eenig kleurling, 
niet in zijn dienst zijnde of die eenige geschreven toe
stemming of verlofbrief vervalscht, zal gestraft wor
den met eene boete van ten hoogste .£1 00, of gevan
genisstraf met of zonder harden ar:·beid van ten hoogstc 
zes rnaanden. In geval van kleurlingen kunnen ook 
geeselslagen worden toegevoegd van ten hoogste vijf en 
twintig. 
---~~-----------------------

1
) Gewijzigd door art. 11 van wet no. 12, 1893. 

Beteekenis van het 
woord kleurling. 

Wanneer een kleur- · 
ling kantien open 
mag zijn. 

Strafbepaling tegen 
kleurlin!?, die in be
zit wordt gevonden 
van meer dan een 
halven bottel ster
ken drank enz. 

Drank verbeurd 
verklaard. 

Strafbepaling op 
overtreding van art. 
25. 

Strafbepaling tegen 
onwettige uitrei
king v. geschreven 
toestemming of ver
lofbrief. 
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27. Niemand zal rnet }f zonder licentie, wijnen~ 
sterke- of moutdranken verkoopen, geven, verrnilen of 
op eenige andere wijze afstaan aan eenig kind onder 
de zestien jaren, of aan eenig persoon reeds onder den 
invloed van eenigen sterken of bedwelmenden drank, op 
straife, hU overtreding van dit artikel, van eene boete 
van ten hoogste £50, bij wanbetaling gevangenisstraf, 
met of zonder harden arbeid, van ten hoogste zes 
maanden. 

28. Niemand zal, met of zonder licentie, wijnen, 
sterke- of moutdranken, aan eenigen persoon mogen 
verkoopen, verruilen, geven of op eenige andere wijze 
afstaan of toereiken, wanneer hij door den Landdrost 
of ambtenaar, belast met de crimineele jurisdictie of 
den man of de vrouw of eenigen anderen aanverwant 
van zoodanigen persoon, of door eenigen anderen in 
hmn belangstellenden persoon, zal zijn gewaarschuwd, 
dat hij of zij in de gewoonte is zich aan dronkenschap 
schuldig te maken en door zoodanigen Landdrost of 
ambtenaar, belast rnet de criminee]e jurisdictie, aan
verwant of anderen belangstellenden persoon verzocht 
wordt aan zulken persoon als voormeld geene wij nen of 
eenige andere bedwelmende dranken te verkoopen, of 
op eenige andere wijze af te staan. In geval van 
eenige overtreding van de bepalingen, in doze afdeeling 
vervat, of eenig gedeelte daarvan, zal de overtreder 
onderworpen zijn aan eene boete van ten hoogste £15, 
of gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, van 
ten lwo~stc drie rnaanden voor de eerste overtreding 
en ten noogste zes rnaanclen, rnet of zonder harden 
arbeid voor elke volgende overtrrding, en daaren
hoven gehouden zijn tot sch~vlevergoeding van boete of 
eenig ander leecl aan den pcrsoon, aan wien h\j zulken 
drank als voormeld zal hebben verkocht of toegereH;t 
en waarin zoodanige persoon ten gevolge daarvan rnocht 
zijn vervallen, zoori1ede tot vergoeding van alle schadc 
door zoodanigen persoon, aJ~oo onder den invloed des. 
d ranKs handelenne, aan een1gen anderen persoon of 
aan de bezittingen van eenigen anderen persoon toe
gehracbt of veroorzaakt. In geval van een:ige ver
kouping van wi,incn., stm·ko- of moutdrankon in oonig 
geval als vounnolcl op crediet, z<d het koop be drag niet 
in oenj g gerechtshof kunnen \Vorden verhaald. 

29. Iema.nd door een Landdrost, Veldcornet, Vredo
rechter of politieboarnbte gevon<len jn staat van dron
kenschap of dronken en ongered, of dronken en geraas
makend op of aan eene straat, weg of laan, of in een 
publiek huis, winkel, pakhuis, hotel, ofwelke plaats ook, 
zal zonder lastbrief gearresteel'(l kunnen worden en 
wauuecr cUt '::; avonds het geval is, geplaatst worden 
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in een gevangenis,. achter slot, of in een ~luis van ver
betering en zal In elk geval, zonder u1tstel, worden 
gebracht den eerstvolgenden dag, of zoo spoedig mogelij k 
daarna, wanneer die geen Zondag of publieke feestdag 
is voor den Landdrost ofVrederechter, die aldaar rechts
b~voegd is. Elk zoodanig persoon zal, na schuldig 
bevonden te zijn, beboet worden met ten hoogste £1 
voor de eerste overtreding; bij wanbetaling, gevangenis
straf met of zonder harden arbeid en met of zonder 
schraal dieet van ten hoogste 14 dagen, in geval van 
herhaalde overtreding, met eene boete van ten hoogste 
£5; bij wanbetaling, gevangennisstraf met of zonder 
harden arbeicl en met of zonder schraal dieet van ten 
hoogste eene maand. In geval van kleurlingen zoodanig 
gearrestaerd, kunnen ook geeselslagen worden toege
voegd van ten hoogste vijftien voor de eerste overtreding 
en ten hoogste vijf en twintig voor verdere over
tredingen. 

30. Eenig persoon, eenige licentie bij de groote of Uithangbord ver
kleine maat verkregen heb ben de als voormeld, zal op meld~nde. den aar<l 
de eene of andere zichtbare plaats, op de buitenzijde van der hcent1e. 

het gebouw, waaruit wijnen, sterke of moutdranken 
verkocht worden, een uithangbord aan den muur 
plaatsen of vasthechten, waarop in groote, zichtbare en 
leesbare letters, van ten minste twee duim in lengte, 
zal geschilderd zijn zijnen vollen naam, of in geval van 
vennootschappen den naam of titel van de firma of de 
vennootschap en onder dezen naam of titel de woorden 
« gelicentieerde handelaar )) of «handelaars in wijnen, 
sterke- of moutdranken bij de groote of kleine maat )) 
naar het geval mocht zijn, en zal zulk uithangbord in 
goeden staat houden gedurende de voortduring zulker 
licentie; en in gebreke blijvende van zulk uithangbord 
vast te hechten of hetzel ve in staat te houden op de 
wijze als voorzegd, zal hij vervallen en onderworpen Strafbepaling. 
zijn aan eene boete van ten hoogste .£5, en in geval het 
geheele opgelegde bedrag der boete en van de kosten 
niet binnen drie dagen na uitspraak des rechters zal 
betaald zijn, d.an tot gevangenisstraf van ten hoogste 
eene maand, tenzij de boeten en onkosten vroeger be-
taald worden. Doch niets in deze wet vervat, zal uit- Uitzonderingen. 
gelegd worden alsof er eenig uithangborcl vereischt 
wordt, vastgemaakt of geplaatst te worden voor een 
hotel, kost- of logieshuis of club. 

31. Iemand, die geene zoodanige licentie zal hebben Strafbepaling tegen 
verkregen als · vermeld, en eenig zulk uithangbord zal het hebb~n vanzulk 
vasthechten voor of aan ziJ·n huis winkel ofpakhuis of een mtha1;gbo~d 

. · · · · · ' ' zonder een hcentie 
een1ge andere plaats, zal gestraft worden met een boete te bezitten. 
van ten hoogste £15. B\i wanbetaling gevangenisstraf 
van ten hoogste eene maand. '--
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32. Eenig Landdrost of ambtenaar met gel\jke juris
dictie, publieke aanklager, resident-vrederechter, vrede
rechter of veldcornet, zal, indien hij door eene beeedigde 
verklaring tevreden is, dater gegrond vermoeden bestaat, 
dat er op eenige plaats, in eenig gebouw, vertrek of in 
eenig voertuig, hoeookgenaamd, wijn, sterken- of mont
drank verkocht is of daar gehouden wordt met bet 
doel om te verkoopen, zonder dat de eigenaar, bewonel' 
of rec.hthebbende eene licentie heeft onder deze wet, 
gemachtigd zijn eenen lastbrief tot huiszoeking te 
verleenen. De persoon of personen den lastbrief uit
voerende zullen, des noods rnet geweld, het huis of 
plaats of voertuig genoemd in den lastbrief, binnen 
gaan, en eenige wijnen, sterke- of moutdranken in be
slag nemen met de vaten of bottels en kisten, die de 
dranken bevatten en den persoon of personen in wiens 
of wier bezit genoemde dranken gevonden worden in 
wettige hechtenis te nemen. 

De eigenaar, bewoner of rechthebbende, zooals hoven 
vermeld, indien schuldig bevonden, zal gestraft worden 
volgens art. 1 dezer wet en alles wat in beslag genomen 
is, verbeurd worden verklaard aan 's lands kas, met 
dien verstande dat de billijke kosten van de in beslag
neming zullen vergoed worden uit de opbrengst der in 
beslaa genomen goederen. 

3~. Tot de betere instandhouding van de publieke 
rust en orde, zal het eenigen Landdrost, V rederechter, 
Veldkornet of politiebeambte binnen zijne jurisdictie, 
geoorlootd zijn ten allen tijde binnen eenig gebouw, erf, 
plaats of standplaats van eenigen gelicentieerden drank
verkooper te gaan waar eenig oproer of rustverstoring 
plaats vindt of plaats gevonden heeft, of wanneer per
sonen zich daar bevinden op volgens deze wet verboden 
uren of dagen, of dat bevonden wordt bezocht to 
worden door mannen en vrouwen van algemeene be
kende slechte faam en karakter, teneinde aile oproer
rnakende en rustverstorende of drinkende lieden, zijnde 
geen bona fJde daarwonende personen, daar gevonden 
te verwijderen of in veilige bewaring te stellen, en 
indien de houder der licentie van eenig zulk huis, of 
zijn plaatsvervanger of ondergeschikte eenige der boven
gemelde ambtenaren weigeren zal toe to laten of hen 
zal tegenhouden of verhinderen om hun plicht uit te 
oefenen, zal hij gestraft worden met eene boete van ten 
hoogste £50, bij wanbetaling gevangenisstraf met of 
zonder harden arbejd van ten hoogste zes maanden. 

Het wordt verder verstaan dat in geval van wei
geren om den an1btenaar als bovenvermeld toe te laten, 
zullen zij, desnoods met geweld, het recht hebben het 
huis, vertrek of plaats binnen te gaan. 
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34. De landdrost of a1nbten:aar belast met de cri- Wanneer sluiting v. 
mineele jurisdictie of eenig Vrederechter of Veldkornet een drankhuis is 
zal gerechtigd zijn, wanneer er oproer of wanorde toegelaten. 

plaats vindt of plaats gevonden heeft, eenig drankhuis 
te sluiten of te doen sluiten voor het overige van den 
dag, en indien ien1and tegen het bevel van genoemden Strafbepalingophet 
ambtenaar toch openr oudt, zal hij gestraft worden met openhouden v. een 
eene boete van ten ho0

0
0'ste £.50, biJ. wanbetaling 

5
o·e- drankhuis ondanks 

die sluiting. 
vangenisstraf met of zonder harden arbeid van ten 
hoogste drie maanden. 

35. Het zal aan een gelicentieerden drankverkooper Drankverkooper bij 
bjj de kleine maat in eene stad, dorp, standsdorp of de kleine maat ~n 
publieke . delverij. ni~t geoorl~ofd zijn in hetzelfde ver- ~o~~~~ee~:~t~~~g m 
trek een1ge bez1ghe1d te dq]ven behalve den verkoop geen andere bezig
van dranken onder deze wet, en tabak, sigaren en heid uitoefenen. 
cigaretten bij de kleine maat. Bij overtreding zal hij Strafbepaling. 
gestraft worden met eene boete van ten hoogste £25, 
bij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste twee 
maanden. 

36. Eenige Landdrost of ambtenaar met gel~jke Landdrost enz. kun
jurisdictie, Resident-Vrederechter, Vrederechter, Veld- ueu vertooning der 

f. bl' kl b b licentie vorderen. kornet o pu Ieke aan ager, of eenig politie earn te 
schriftelijk door hen gemachtigd, zal het recht hebben 
een huis of vertrek binnen te gaan waar wijnen, sterke-
of moutdranken verkocht worden en inzage te eischen 
van de licentie. Wanneer die niet vertoond wordt en 
geene gegronde redenen opgegeven worden voor het 
niet vertoonen derzelve, zal de gelicentieerde drankver- Strafbepaling op 
kooper gestraft worden met eene boete van ten hoogste niet-vertooning. 
£10, of gevangenisstraf van ten hoogste eene maand. 

37. 1) Indien eenige gelicentieerde drankverkooper Licentieisvoldoend 
beschuldigd staat -van eenige overtreding dezer wet, zal bewijs, dat iemand 
hij in het hof zijne licentie inleveren. Dit document drankverkooper is. 

zal voldoende bewijs zijn, dat hij de gelicentieerde drank-
verkooper is bedoeld in de zaak in quaestie. Wordt hij 
schuldig bevonden, zal het hof er achterop het vonnis 
endosseeren, doch in geval dat een vonnis in appel 
vernietigd wordt, zal zulks ook door het lager hof er 
achterop geendosseerd worden. Indien de beschuldigde 
de licentie niet produceert of geen gegronde redenen 
opgeeft, zal hij bij hetzelfde verhoor en zonder dat Strafbepaling op 
eenige verdere stappen noodi&r ziJ·n, &restraft worden met niet-productie der 

b ')i '--' licentie. eene oete van ten hoogste £ 0, bij wanbetaling gevan-
genisstraf van ten hoogste eene maand. 

38. Inclien eenige gelicentieerde drankverkooper Verbeurdverklaring 
toelaat, dat eenige zijner gebouwen of vertrekken ge- der licentie in geval 
bruikt worden voor onzedelijke doeleinden, bijv. als een van onzedelijkheiJ, 

bordeel, zal de landdrost of ambtenaar belast met de 

1
) E en alinea werd aan dit art. toegevoegd door art. 12, wet no. 12, 1R93, 
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crimineele jurisdictie, na behoorl~jk bewijs, gerechtigd 
zijn de licentie verbeurd te verklaren en gemeld gebouw 
of vertrek te sluiten voor den verderen verkoop van 
dranken onder deze wet. 

39. Wanneer eenig persoon onder eede informatie 
aan den Landdrost, Resident Vrederechter of ambtenaar 
met gelijke jurisdictie, zal geven .. el?- waarschijnlijke 
redenen zal aantoonen waarom hiJ 1emand verdacht 
houdt van eenige der dranken als voormeld zonder 
licentie te verkoopen, zal het voor zulken Landdrost, 
resident-vrederechter of ambtenaar van gel~jke juris
dictie, binnen zijne jurisdictie geoorloofd zijn om zulken 
verdachten persoon voor hem te dagvaarden, zoo ook 
eenig ander persoon, welken zulk een ambtenaar zal 
vermeenen in staat te wezen van zulke zaak goedc 
getuigenis te geven, om voor hem geexamineerd tc 
worden op de beschuldigingen tegen zulk een ver
dachten persoon ; en zoo zull{e personen aldus ats ge
tuigen gedagvaard, zouden weigeren te versch~jnen of 
zullen weigeren om onder eede onderzocht te worden 
en getuigenis te geven als voormeld, zal het den gezegden 
Landdrost, Resident-Vrederechter of anderen ambtenaar 
als voormeld geoorloofd zijn om ieder zulken overtreder 
in hechtenis te stellen voor ten hoogste eene maand, of 
totdat hij niet langer weigeren zal geexamineerd te 
te worden en getuigenis te geven als voormeld. 

40. Eenig persoon, schuldig bevonden aan moed
willig eenige wijnen, sterke of moutdranken door hem 
ten verkoop aangeboden, vervalscht te hebben~ zal ge
straft worden met eene boete van ten hoogste £100 en 
bij wanbetaling, gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid van ten hoogste twaalf maanden. 

41. Eenig persoon, die vervalschte wijnen, sterke of 
moutdranken, als in art. 40 bedoeld, zal verkoopen of doen 
verkoopen, of te koop aanbieden, zal gestraft worden 
met eene boete van ten hoogste £15, b~j wanbetaling 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, van ten 
hoogste veertien dagen. 

42. Niemand zal gereehtigd z~jn eenige zaak, actie 
of proces te mogen instellen of brengen, tot verhaal 
van eenige som gelds voor of op rekening van eenige 
wijnen, sterke- of moutdranken, op crediet verkocht in 
eenige hoeveelheid minder dan de hoeveelheid toe
gelaten onder eene licentie bedoeld onder b van art. 3 
van deze wet te verkoopen, en ingeval eenig persoon 
van ierrmnd eenig onderpand bij wijze van secu
riteit voor de betaling van eenige som of sommen gelds, 
voor zulke dranken aldus verschuldigd, nemen of ont
vangen zal, of in betaling daarvan eenig artikel, wat 
het ook zij, in de plaats van geld nemen of ontvangen 
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zal, zal hij on(lerhevig zijn aan eene boete van ten 
hoogste £20 voor ieder pand zoo aangenomen of door 
hem ontvangen, en de persoon of personen aan wien 
zulk pand behooren zal, zal hetzelfde recht hebben tot 
terugbekoming van zulk. pand of de waarde daarvan, 
als ware het niet als in pand gegeven. 

43. 1) Puhlieke aanklagers der verschillende hoven 
zullen verpJicht zijn, in alle gevallen waar kleurlingen 
wegens dronkenschap worden voorgebracht, het rneest 
nauwkeurig onderzoek in tc stellen naar de oorzaak 
van de dronkenschap, en de plaats waar, en de persoon 
<loor wien, aan hem drank is verschaft, ten einde prose
cutie tegen den persoon te kunnen instellen wegens 
onwettigen handel in sterken drank. 

44. Eenig Landdrost of ainbtenaar met gelij ke juris
dictie, en eenig Hesident-Vrederechter zal gerechtigd z~jn, 
op rede1ijke gronden van suspicie bij hem aangebracht, 
dat daar eenige persoon handelt in drank in strijd met 
de bepalingen dezer wet, een lastbrief te verleenen tot 
onderzoek van den winkel of ander gebouw, waarin 
men vermoedt, dat drank aangehouden wordt. 

45. leder gelicentieerde drankverkooper zal verant
\Yoordelijk zijn voor eenige overtreding en alle over
tredingen dezer wet, die in z~jn gebouw of vertrek 
gepleegd wordt of wonlen, al wordt zoodanige overtreding 
gepleegd door zijn bediende, ondergeschikte, plaats
vervanger of door eenig ander persoon. Wanneer bet 
echter dnidelijk rnocht blijken, dat zoodanige overtreding 
gepleegd werd met bet doel om zoodanigen drank
verkooper als voormeld te benadeelen of gestraft te 
krijgen, zal zoodanige drankverkooper niet verantwoor
delijk zijn voor zoodanige overtreding. 

4B. Bij bet nemen van stappen tegen eenigen ver
kooper, handelaar of eigenaar van drank, die zonder 
licentie of in strijd met :djne licentie drank verkoopt, 
zal zoo iemand beschouv,rd worden als niet gelicentieerd, 
of niet. de licentie, waaronder hij bescbuldigd wordt ge
bandeJd te hebben, hebhende, totdat h~j bij bet onderzoek 
der zaak z~ine licentie vertoont ofbewijst, dat hij die heeft. 

47. Waar iemand, die geen licentie om bij de kleine 
maat te verkoopen beeft, aan iemand anders drank geeft 
waarvoor hij eonsideratie ontvangt, ofschoon hij voor
geeft, dat die consideratie ontvangen is voor iets anders, 
zal hij, niettegenstaande dat zoodanige consideratie in 
daad en in werkelijkheid gedeeltelijk voor iets anders 
gegeven is, schuldig gevonden mogen worden van ver
koopen van drank zonder licentie- en gestraft worden 
rnet de straf voor die overtreding vastgesteld. 

1
) Gewijzigd door art. 13, wet no, 12, 1893, 
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~8. Het is aan eenig gelicenticerden drankverkooper 
verboden aan een politiedienaar of gevangenbewaarder 
gedurende den tijd, dat h'j op wacht of gedurende d~ 
uitvoering van zijn plicht is, eenige wijnen, sterke- of 
moutdranken te verkoopen, te geven, te verruilen of 
op eenige andere wijze af te staan, op straffe van eene 
boete van ten hoogste £10 of gevangenisstraf van ten 
hoogste eene maand. 

49. Alle overtredingen tegen deze wet zullen voor 
den Landdrost, of ambtenaar van gel,jke jurisdictie, of 
Resident Vrederechter, binnen wiens jurisdictie zij ge
pleegd z'jn, n1ogen worden gebracht en door hem beslist. 

50. De bepalingen, met betrekking tot publieke 
delverijen z'jn ook van toepassing op die stukken grond 
die, hetzij door wet, hetzij dom· Regeeringsbesluit 
gebracht z~jn onder de JUrisdictie van den ambtenaar' 
op de delver~j. 

51. De Regeering zal cen deel, doch niet rneer dan 
een derde van de opgelegde en betaalde boete kunnen 
toekennen aan den aanbrenger. 

52. Alle vorige wetten en bepalingen voor den ver
koop van wijnen, sterke- of moutdranken, tot nu toe 
van kracht, worden hiermede herroepen. 

53. Deze wet treedt in werking op den 15den 
October 1892. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 5 Aug. 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresidgnt. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

A. BORGAKTE VOOR VERKOOP VAN DRANK. 

Compareerde voor mij 
op dezen dag van 
wonende te die verklaart schuldig te zijn aan 
den Staatsprocureur van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
of zijne wettige opvolgers in dat tunbt, de som van 
£ sterling, en 
en 
verklaren elk schuldig te z\jn aan gemelden Staatspro
cureur de som van £ sterling, om te 
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worden ingevorderd van hunne eigene wederzijdsche 
goederen en gronden, wanneer gezegde 

bedriegelijk aanmengt of vervalscht eenige 
door hem verkochten drank en bij het verkoopen daar
van andere dan voile maat gebruikt; wanneer hij zich 
schuldig maakt aan dronken zijn, en met zijn weten 
dronkenschap in zijn huis toelaat en dobbelspel en 
voor mannen en vrouwen van bekend slecht karakter 
zijn huis openstelt of verlof geeft daarin drank te ge
bruiken (behalve ten gebruike van inwonenden), tusschen 
9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens van elken dag, 
en drank verkoopt op eenig uur van een bij deze wet 
verboden dag, tenzij behoorlijk volgens wet door den 
Landdrost van het district daartoe gemachtif:d, maar 
goede orde daarin boudt bij dag en nacbt, dan zal de
zelve borgstelling nietig beschouwd worden, anders blijft 
dezelve van volle kracht. 

Aldus gedaan en geteekend te op 
dag, maand en jaar als voorschreven, in tegenwoordig
heid van de ondergeteekende getuigen. 

Als getuigen: 

B. VORM VAN LICENTIE BIJ DE GROO'l'E 1\'IAA'l'. 

lk (vul in naam en qualiteit van ambtenaar) 
van verklaar op dezen dag 
van bij dezen wonende 

· te gemachtigd en bevoegd orn in het 
groot wijnen, sterke- of moutdranken te verkoopen 
te en niet elders voor van 
den dag van 189 en 
niet langer. 

Get. 
Betrekking. 

C. VORM VAN LICENTU-: BIJ DE I\LEINE MAAT. 

lk (vul in naam en qualiteit van ambtenaar) 
van verklaar op den 
dag van bij dezen 
wonCJ:.de te . gemachtigd en bevoegd 
om WIJnen, sterke- of 1noutdranken te verkoopen bij de 
kleino maat te en niet elders voor 

van den dag van 
189 en niet langer. 

Get. 
Betrekking. 
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D. CERTIFICAAT VOLGENS ALINEA b. VA~ ART. 25. 

lk (veldkornet) of (hoofd van politic) van 
certificeer bij deze, dat de kleurlinO' 

zijn~e e~!l * • gee~ 
dienstheer heeft en In ZlJn e1gen onderhoud voorziet. 

Gegeven te , op bAden, den 
dag van 180 . 

Get. 
] ~etrekking. 

ll< Vul in soort van klenrling, of hij een Afrikaansche of Aziatische 
naturel is, Basuto, Zulu of van welken stam ook, of Koelie, Ohinees 
of Arabier. 

E. VERLOFBRIEF VOLGENS ART. 23. 

V erlof wordt hiermede verleend aan den geliccn
tieerden drankverkooper om zijn, haar 
of hun gebouw, voor het doel van verkoop van drank, 
overeenkomstig de wet, open tc houdcn tot 12 uur 's 
avonds. 

Geldig voor 
dag van 
189. 

dagen, zijnde van af den 
tot den dag van 

Get. 
Detrckking. 

WET No. i 4, 1892, 
POLITIEWET VOOR SPOORWEGEN EN STOOMTRAMWJDGI~N, 

Goedgeketwd en vastgesteld door den Edelachtbaren Rm·~Jten Volks
'raad onder art. 994 zijner notttlen, d(l. 30 .Tnli 1892. 

ARTIKEL 1. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, loopt of rijdt op eenigen spoorweg of stoomtramweg, 
wordt gestraft rnet geldooete van ten hoogstc £'1 of b~j 
wanbetaling rnet gevangenisstraf van ten hoogste twee 
dagen. 

2. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, vee 
of andere dieren drijft op eenigen spoonYeg- of stoom
tramweg wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
£3 of bij wanbetaling met gevangenisstf'af van ten hoogste 
zes dagen. 
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3. Hjj~ die de onder z\jn opzicht staande kudden 
vee, paarden of rnuilezels drijft en niet t\jdig v6br de 
komst van een trein verwijdert van een ovm:weg over 
een spoorweg of stoomtrarnweg, worrlt gestraft met 
eene geldboete van ten hoogste £B of bij wanbetaling 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes dagen. 

4. H\j, die ploegen, eggen, boomstammen en zware 
of moeielijk te vervooren voorwerpen sleept over ovm·
wogen of rails van een spoorwcg of stoomtrarnweg, 
wordt gestraft met geldboete van ten J toogste £2 of bij 
wanbctaling rnet gevangenisstrafvan ten hoogste 4 dagen. 

5. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, op 
een spoorweg of stoomtramweg eenig voorwerp neder
legt dat het verkeer kan belemmeren, wordt gestraft 
rnet eene geldboete van teri hoogste £1G of bij wan
betaling met gevangenisstraf van ten hoogste 30 dagen. 

6. H\j, die binnen ·den afstand van 25 voet van een 
spoorweg of stoomtramweg en van 120 voet langs de 
binnenzijde van den boog, waar de weg in gebogen 
richting is aangelegd, eenig gebonw of ander hoog 
voorwerp opricht of houtgewas plant, wordt gestrait 
met geldboete van ten hoogste £4 of bij wanbetaling 
met gevangenisstraf van ten hoogste 8 dagen. 

7. H\j, die binnen den afstand van 20 voet van cen 
spoorweg of stoomtramweg eenige uitgraving . rnaakt, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste £3 ofhij 
wanbetaling met gevangenisstraf van ten hoogsto 6 dagen. 

8. Hij, die binnen den afs tand van 60 voet van een 
spoorweg of stoomtramweg een riet of stroodak plaatst 
of licht ontvlan1bare stoffen nederlegt, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste £2 of hij wanbetaling 
met gevangenisstraf van ten hoogste 4 dagen. 

9. De in artikelen 6, 7 en 8 bedoelde afstand, waar
van door den Uitvoerenden Raad, gehoord het bestunr 
der spoorweg- of stoorntramweg-onderneming, onthening 
kan worden verleend, wordt gemeten van den teen der 
glooiing van den spoorweg of stoomtrarn weg, waar doze 
is opgehoogd en van de bovenlijn zijner glooiing waar 
deze is ingegra ven. 

10. Al hetgeen in strijfl met de artikelen 6, 7 en 8 
is opgericht, geplaatst, geplant of gegraven, kan na. 
scltriftelijke waarschuwing aan den helanghebbende, 
1loor het bestunr (ler spoorweg- of stoomtrarnweg
onderneming worden opgeruimd of dichtgemaakt. 

~1-1. Hij, diu vom· dat oun tn·in of stoomtrarn gchcel 
stilstaat, in of uit de rijtuigen stapt, wordt gestraft 1uet 
geldboete van ten hoogste £'1 of bij wanbetaling met 
gevangeni~?trar van ten hoogste 2 da.gen. 

12. HIJ. die eene bekendrna.king van wegc een 
spoorweg- of stoomtramweg-onderneming in bet open-
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baar belang gedaan aan een der stations of elders 
wederrechtel~jk en opzettelijk afscheurt, onleesbaar maakt 
of beschadigt, wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste £5, of b\j wan beta ling met gevangenisstraf van 
ten hoogste 10 dagen. 

13. Ilij, die opzettel\jk door valsche alarmkreten of 
signalen den dienst verstoort, wordt gestraft met gcld
boete van ten hoogste £10 of bij \Vanbetaling met 
gevangenisstraf van ten hoogste 20 dagen. 

'14. Hij, die behoudens in de gevallen voorzien in bet 
reglement voor het vervoer van gevaarlijke goedercn 
over de spoorwegen en stoomtramwegen, . buskruit, 
dynamiet of andere licht ontplofbare stoffen in de 
rijtuiger: eener spoorweg- of stoomtramweg-onderneming 
met zich voert, wordt gcstraft met geldboete van ten 
ltoogste £20 of hij wanbctaling rnet gevangenisstraf 
van ten ltoogste 40 dagen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op in (lienst 
reizende militairen en politieambtenaren. 

15. Hij, die in kennelijk beschonken toestand of 
lijdende aan een besmettelijke ziekte is, of die wegens 
andere redenen voor zijn medereizigers gevaarlijk is, 
wordt niet in de stations of rijtuigen eener spoorweg
of stoomtramweg-onderneming toegelaten, en zoo de 
ornstandigheid eerst gedurende de reis ontdekt wordt, 
daaruit verwijderd. 

16. Hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich 
begeeft in lokalen of r~jtuigen speciaal bestemd voor 
een deel van het reizend publiek, wordt gestraft met 
geldboete ,·an ten hoogste £2 of bij wanbetaling rnet 
gevangenisstraf van ten hoogste 4 dagen. 

1.7. Hij, die 
1. Zonder voorzien te zijn van een behoorlijk 

plaatsbillet plaats neemt of verbl\jft in den 
trein of zonder daartoe gerechtigd te zijn in 
den stoomtram : · 

2. Vercler reist dan de plaats waarvoor zijn 
plaatsbillet geldig is; 

3. Een plaatsbillet verminkt, vervalscht of on
lcesbaar maakt; of 

4. \Veigert desgevorderd zijn plaatsbillet tc ver
toonen en aan het einde der reis af te geven 
aan een bevoegd spoorweg- of stoomtram-weg
beambte, 

rnoet in ieder geval onmiddellijk aan de ondernemers 
van den spoonveg of stoomtrarnweg of hunne daartoe 
aangewezen beambten betalen de vracht vermeerderd 
met een bedrag daaraan gel\jk als boete, met een 
minimurn van £.1, 
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Indien hij weigert het bovengenoemde te betalen, 
wordt eene vervolging tegen hem ingesteld en zal hij 
worden veroordeeld tot betaling der vracht ten bate 
der ondernemers van den spoorweg of stoomtramweg 
en tot eene boete, bedragende bet dubbel bedrag dier 
vracht, met een minimum van £2, bij wanbetaling te 
vervangen door gevangenisstraf van 4 dagen. 

18. Hij, die plaats neemt of verbl~jft in een r~jtuig Bepalingen omtrent 
eener hoogere klasse dan door bet plaatsbiljet is aan- het plaats nemen in 
gewezen, is verplicht daarvan onmiddellijk kennis te een hoogere kla~se. 
geven aan den bevoegden spoorweg- of stoomtramweg-
beambte en den, in de tariefbepalingen daarvoor aan-
gegevon, hoogeren vrachtprijs voor zijne plaats te betalen. 

Indien hij niet onn1iddell~jk daarvan kennis heeft 
gegeven en bet feit door dien beambte wordt ontdekt, 
rnoet hij aan de ondernemers van den spoorweg of 
stoomtramweg, of hunnen daartoe aangewezen beambte, 
betalen den hoogeren vrachtprijs, verrneerderd rnet een 
bedrag daaraan gelijk als boete, rnet een minimurn 
van £1. 

Indien hij weigert bet onder al. 2 genoemde te be
talen, wordt eene vervolging tegen hem ingesteld en 
zal h~j worden veroordeeld tot betaling van den hoogeren 
vrachtprijs ten bate der ondernemers van den spoorweg 
of stoomtramweg en tot eene boete, bedragende bet Strafbepaling. 
dubbele bedrag van den hoogeren vrachtprijs, met een 
minimum van £2, bij wanbetaling te vervangen door 
gevangenisstraf van vier dagen. 

19. Hij, die opzettelijk bet inwendige der spoorweg- Strafbepaling op de 
of stoomtramwegrijtuigen beschadigt, wordt gestraft beschadiging v. het 
n1et eene aeldboete van ten hooaste £2 of biJ' wanbe- inwendige van rij-

'-' '-' tuigen. 
taling met gevangenisstraf van ten hoogst2 4 dagen en 
is bovendien verplicht de aangerichte schade te ver
goeden. 

Indien echter het toebrengen van schade daaraan Schadevergoeding 
of aan andere eigendommen van eene spoorweg- of bijbeschadigingvan 
stoomtramweg-onderneming, als: inventaris, rollend andere voorwerpen 

t · 1 b b b f' d . . ht' zonder opzet. rna enee , oven ouw, ge ouwen o an. ere 1nnc. 1ngen 
zonder opzet plaats heeft, is de dader aileen verplicht 
de aangerichte schade te vergoeden. 

20. Hij, die buiten het geval van gegroncl vermoe- Strafbepaling tegen 
den van gevaar~ hetzij voor den trein, hetzij vom· de het onrechtmatig in 

zich daarin bevindende personen, de remtoestellen in ~:;~~~foes~~r~~1~n 
beweging brengt, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste £4, of b~i wanbetaling met gevangenisstraf 
van ten hoogste 8 dagen. 

21. Hij, die opzettelijk en wederrechtelijk, eenig Strafbepaling tegen 
werk dienende voor bet openbaar verkeer door stoom- opzettelijke bescha-

f. b h diging v. spoorweg-vermogen over een spoorweg o stoomtramweg esc a- werken. ·· 
digt, onbruikbaar maakt of vernielt, wordt gestraft m~t 
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gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, en is boven
dien verplicht de aangerichte schade te vergoeden. 

H~j, aan wiens schuld zulk feit te wijten is, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

22. Indien het in art. 21, al. 1, omschreven feit door 
twee of rneer vereenigde personen wordt gepleegcl, kan 
de daarin bedreigde straf rnet een derde \Vorden ver
lwogd. 

2B. II ij, die opzetteli.i k gevam· veruorzaakt vuor het 
vurkeer· dour stuornvermugen over oon spuunveg of 
stuomtrarnweg, wor(lt gestntft rnet govangenisstntf van 
ten hoogste 12 jaren. 

lndien het feit ten govolge heeft: 
a. Iornands verwonding oflichmnelijk le1sol, wurdt 

de sch uldige gestraft rnet gevangenisstraf van 
ten hoogste 20 jaren; 

b. lmnands dood, wurdt de schuldige gestraft met 
levenslange gevangenisstraf. 

24. Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat gevaar 
is ontstaan voor het verkeer door stomnvern1ogon over 
een spoorweg of stoorntrarn weg, wonlt gestraft mot 
gevangenisstraf Yan ten hoogste o maanden. 

Indien het feit tengevolge heeft: 
a. lemands verwonding of lichamelijk letsel, kan 

gevangenisstraf van ten boogste 9 rnaanclen 
worden opgelegd ; 

b. lemancls dood, kan gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar worden toegepast. 

2~i Hjj, die door geweld of bedreiging een spoor
weg- of stoorntramweg-ambtenaar dwingt tot volvoeren 
oener arnbtsverr~.chting of tot het nalaten eener recht
rnatige amhtsverrichting, wordt gestraft Inet gevange
nisstraf van ton hoogste drie jai·en. 

lwlien het geweld tengevolge l10eft: 
a. Iemands verwonding of lichamelij k letsel, worflt 

de schnldige gestraft met gevangenisstraf van 
ton hoogste zeven jaren; 

b. Iernands dood, wordt de schuldige gestraft mot 
. gevangenisstraf van t~n hoogste 15 jaren. 

26. lndien het in art. 25 genoernde gewelfl door 
1 wee of Jneer person en met Yereenigde krachten is ge
pleegd, wordt de dam·in l)edreigde straf rnet et:n derde 
Yerhoogd. 

27. Hij, die zieh rnet geweld of bedreiging verzet 
tegen een spoorweg- of stoomtramweg-ambtenaar, werk
zaam in de reehtrnatige uitoefening zijner bodiening, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogte £100 of 
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bij wan betaling met gevangenisstraf van ten boogste een 
jaar. 

Indien bet verzet tengevolge beeft : 
a. Iemands verwonding oflicbamelijk letsel, wordt 

de scbuldige gestraft rnet gevangenisstraf 
van ten hoogste 4 jaar; 

b. Iemands dood, wordt de sebuldige gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren. 

28. lndien het in art. 27 genoemde verzet door twee Zoo in verocniging 
of meer personen met vereenigde krachten is gepleegd, gopleeg<l. 
wordt de daarin bedreigde straf rnet een derde ver-
hoogd. 

29. Hij, die opzettelijk niet voldoet aan een verzoek 
of bevel hem door of van wege een bevoegd spoorweg
of stoomtramweg-ambtenaar gedaan in bet belang der 
openbare veiligbeid of orde, wordt gestraft rnet geldhoete 
van ten hoogste £10 of b~j wan beta ling met gevange
nisstraf van ten hoogste 20 dagen. 

30. Hij, die andere dan de kracbtens het reglernent 
voor het vervoer van gevaarlij ke goederen tot vorvoer 
toegelaten ontplofbaro stoiTen of voorwerpen met een 
spoorweg of stoomtrarnweg vorzendt, laat verzenden of 
een paging daartoe doet, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste £75 of bij wanbetaling met gevange-
nisstraf van ten hoogste 5 maanden. 

Strafbepaling tegcn 
ongehoorzaamheid 
aan een verzoek of 
bevel in 't belang 
van voiligheid of 
orde gedaan. 

Strafbepaling togen 
het verzenden enz. 
van niet tot vervoer 
toegelaten ontplof
bare stoffen. 

31. Hij, die de ontplofbare stoffen of voorwerpen Strafbepaling tegen 
waarvan het vervoer is toegestaan, in strijd met de het inpakken enz. 
bepalinaen van bet reo-lement inpakt verpakt of samen v. 011 tplofbare stof-

" . o ' . . fen voor 't vervoer 
pald wordt gestraft met ge.ldboete van hoogste £75 of toegelaten in strijd 
bij wanbetaling rnet gevangenisstraf van ten hoogste met 't reg lemont.· 
5 maanden. 

Strafbepaling op 
niet vermelding v. 
inhoud volgens re
glement. 

32. Hij, die verzuimt den inhoud der kisten of 
vaten met ontplofbare stoffen op de bij het reglement 
bepaalde wijze aan te duiden, wordt gestra:ft met geld
boete van ten hoogste £20 of bij wan betaling met ge
vangenisstraf van ten boogste 1 maand. 

33. Hij, die onjuist invnlt de schriftelijke verklaring, Strafbepaling tegen 
wolke ingevolge het roglement betrekkelijk den inboud, onjuistc hwnlling 

·1 b lh · 1 d .. 1 I · d t van verklaring. r e oevee eH en _ e WlJ ze van verpa ( nng . er on -
plofbare stoffen b~j het vervoer moet worden overge-
legd. wordt gestraft met geldboete van ten hoogste £75 
of bij wan betaling met gevangenisstraf van ten boogste 
5 maanden. 

34. Bij, die in strijd met de waarbeid, de bij bet Strafbepaling tegen 
reglement voorgeschreven schriftelijkc verklaring af- afgifte van onjuistc 
geeft betrekkel~jk de scbikkingen tot ontvangst der :~~~daring omtront 

ontp.lofbar8 stoilen, wordt gestraft met geldboete van 
ten boogste £75 of bij \van betaling nwt gevangenisstraf 
van ten hoogste 5 maanden. 

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



Strafbepaling tegen 
verpakking enz. v. 
licht ontvlambare 
stoffen in strijd met 
reglement. 

Ambtenaren van de 
onderneming zijn 
voor deze wet sped
ale constabels. 

Strafbepaling tegen 
't wegnemen enz. v. 
teekens enz. aan
gaande richting van 
den spoorweg. 

Harde arbeid. 

Schadevergoeding. 

· Op '"elke spoorwe
gen enz. deze wet 
toe_passelijk j s. 

Inwer kingtreding. 

1892J 494 

35. Hij, die de krachtens bet reglement tot vervoer 
toegelaten licht-ontvlambare stoffen en gevaarlijke goe
deren in strijd rnet de voorschriften van dat regle
ment verpakt,. samenpakt, ten vervoer aanbiedt of als 
gewoon vrachtgoed onder een verkeerden naam laat 
vervoeren, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
£75, of bij wanbetaling met gevangennisstraf van ten 
hoogste 5 maanden. 

36. De chefs en beambten der stations, de weg
opzichters en \vegwachters, alsmede de controleurs en 
eonducteurs en al zulke beu,mbten van den spoorweg, 
die door het bestuur van den spoorweg, in overleg met 
de Hegeering, zullen worden aangewezen, hebben ten 
opzichte van deze wet de reehten en verplichtingen van 
speciale constabels. 

37. Hij, die teekens, voren of andere middelen ter 
aanwijzing van de richting van den spoorweg of van 
de werken geplaatst of gemaakt, wegneemt, verplaatst, 
onbruikbaar maakt of wegmaakt, zal gestraft worden 
met een geldboete van ten hoogste £5 of n1et gevan
genisstraf van ten hoogste 8 dagen. 

38. De gevangenisstraf kractltens de bepalingen 
van deze wet opgelegd, zal zijn als volgt: de gcvan
genisstraf bedreigd in de artikelen 21, al. '1, 22, 23, 25, 
261 27 en 28, zal zijn met harden arbeid. De gevan
genisstraf bedreigd in de overige artikelen zal al of niet 
naar het oordeel van den Hechter met harden arbeid 
onderaaan worden. 

39. H ij, die wegens overtreding dezer wet is ver
oordeeld, is bovendien aansprakelijk voor alle schade 
welke door die overtreding aan de spoonyeg- ofstoom
tramweg-onderneming is toegebracht. 

40. Deze geheele wet is toepasselijk op spoor- en 
stoomtramwegen, zoowel welke in exploitatie als welke 
voor aanlegdoeleinden bereden worden. 

De artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 12, 27, 28, 36, 37, 38 
en 39 zijn toepasselij k op en bij het do en van opne
mingen en op en bij het bouwen van een spoorweg 
en stoomtramweg. · 

41. Deze wet treedt in werking dadeliJk na publi
catie in de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 12 Augustus 1892. 

1
) Deze wet werd voor de em·ste maal gepubliceerd in de Staats

couran t van 17 Augustus 1892. 
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WET N°. iS, 1892, 
REGELENDE DE SOHADEVERGOEDING BlJ HET OVERRIJDEN 

VAN VEE ENZ DOOR TREINEN. 

Goedgekeurd en vastgesteld doo1' den Edelachtb. Eersten l'"olksraad, 
on(le1· a1·t. 195 zijne1· notttlen, d.d. 30 .Tuli 1890. 

ARTIKEL 1. De ondernerners van een spoonveg- of Wanneer de spoor
stoomtramweg-onderneming z~jn -verplicht sehadever- wegond~rneming 
aoedino· te aeven aan den eiuenaar V'ln vee dat door vergoedmg moet 
h o q b · · •. n ·· .. ' ' ' c. geven voor gedood 
een tre1n wordt geclood of doodehJk gekwetst, wanneer: of doodelijk ge-

a. Het aan- of overrijden tussehcm zonsop- en kwetst vee. 

zonsondergang plaats beeft; 
lJ. Het gedeeJte van den spoorweg of tramweg, 

loopende langs of door de gronden van den 
eigenaar van dat vee, niet is afgerasterd ; 

c. V oor de gronden, waarop het vee is gedood 
of doodelijk gekwetst, geen eompensatie is 
gegeven of vergoeding betaald is ; 

d. Het gedoocle of doodelijk gekwetste vee toe
beboort aan den bewoner van den grond, 
ingesloten veeplaatsen, waarop bet over- of 
aanrijden beeft plaats gebad; 

e. Bet vee zonder opziebt losloopt en niet ge
dreven of begeleid wordt. 

2. De eigenaar of opzicbter van het gedoode of doo- Waar en wanneer 
delijk gekwetste vee 1noet binnen 48 uren kennis van aangift der schade 
1 f .. d d 1 f' 1 ged~tan moct "·orden tet over- o aanqJ en geven aan en e 1e van wt 
naastbijgelegen station en de overblijfselen van dat vee 
zoo goed mogelijk stuksgewijze rangscbikken, bewaren 
en binnen 24 uren na genoemde kennisgeving aan den 
stationscbef, of een door dezen aangewezen persoon ter 
plaatse waar bet vee gedood of gekwetst is vertoonen, 
ten einde het soort en bet aantal daarvan te kunnen 
vaststellen, Maakt bet spoorweg- of stoomtramweg-
bestuur Yan dezen tijd van 24 uren geen gebruik om 
een onderzoek in te stellen, dan geldt de aangifte als 
erkend. 

3. Schadevergoeding zal aileen gegeven worden voor Bedrag der schade
de hieronder genoemde dieren en zal niet meer bedragen vergoeding. 
dan 75 percent van de voile waarde gesteld voor: 

Volle waarde. 75 pet. waarde. 

Paarden of muilen, per stuk ... £12 0 0 £9 0 0 
Beesten, per stuk. . . . . . . . . . . . . 5 0 0 3 15 0 
Ezels, per stuk . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Schapen of bokken, per stuk.. 0 15 0 0 11 3 
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4. Schadevergoeding wordt niet verleend in de beide 
volgende gevallen. 

a. W anneer de eigenaar verzuim t te handel en 
zooals in art. 2 is voorgeschreven; 

b. Wanneer de bevoegde rechter beslist, dat de 
eigenaar bedriegelijke handelingen gepleeo-d 
of onjuiste en overdreven opgaven heeft ve~'
strekt, waardoor deze bovendien zich noo· 
blootstelt aan vervolging en tegen dergelijk~ 
handelingen bij de wet bedreigde straiTen. 

5. V oor zoover in deze wet niet daarvan is afge
weken? zijn de gewone wettel~jke bepalingen mntrent 
vergoeding van toegebrachte schade van toepassing. 

6. Deze wet treedt in werking dadelijk na publi-
catio in de Slaatscourant. 1) ·· 

Gm1vernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
~ taa tssec retaris. 

Pretoria, 12 Augustus 1802. 

WET N°. 16, 1892~ 
YOOil HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER 

SPOORWBGEN EN STOOMTRAl\fWJjjGEN. 

Goerl,r;ekeurd en vast,r;esteld dom· den ]'.J'delachtb. Rersten Vollcs)'((ad, 
bij art. 9BG tot en met 952 zijner notnlen, (ld. 2(] Jnl·i 1892. 

ARTIKEL 1. Tot vervoer over spoorwegen en stoom
tramwegen \vorden, met inachtneming der hieronder 
vastgestclde bopalingen, toegelaten de volgende ont
plofbaro stoffen en voorwerpen: busluuit, kieselguhr 
vermengd rnet nitro-glycerine, dynamiet in patronen, 
gelatine dynamiet in patronen en slaghoedjes, dienende 
tot ontbranding der patronen. 

2. 1 Iet aantal tot vervoer toegelaten ontplofbaro 
stofien en voorwerpen, kan op voorstel van het bestuur 
eener spoorweg- of stoomtramweg-onderneming door 

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

courant van 17 Augustus 1892. 
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de Regeering worden uitgebreid. De bij het vervoer 
noodige voorzorgsmaatregelen worden daarbij tevens 
vastgesteld. 

:3. Het vervocr der toegelaten ontplofbare stolfen Vervoer bij voor
geschiedt bij voorkeur met goed.erentreinen zonder ke~r met goederen-
LJ l II t b t f' tremen. personenver \.eer. e es uur eener spoorweg- o 
stoomtramweg-onderneming, is bevoegd dat vervoer op 
vaste dagen te stellen. 

4. Zoodanig vervoer kan eveneens plaats hebben: 

a. Met gemengde-treinen in, naar het oordeel van Gemengde-t.reincn. 
het bestuur, buitengewone gevallen en met 
inachtneming in zoodanige gevallen van de 
noodige voorzorgsmaatregelen: 

b. Met extra-treinen welke minstens eene week Extra-treinen. 
te voren moeten aangevraagd worden. 

De te vervoeren hoeveelheid bedraagt voor een Maximum hoeveel
~oederen- en gemengden-trein hoogstens 30 ton van heid per trein. 
~000 lbs., voor een extra-trein hoogstens 70 ton van 
2000 lbs. 

5. Voor bet vervoer van zoodanige stoffen worden Welke wagens ge
steeds YOldoend gedekte of gesloten goederenwagens bezigd worden. 
gebezigd, en niet dan in geval van nood remwagens, 
waarvan de handremmen niet mogen gebruikt worden. 
Deze wagens worden duidelijk kenbaar gemaakt, of door 
twee zwarte vlaggen hoven op den wagen, of door op 
de beide lange zijden opgeplakte stevige etiketten met 
vermelding in duidelijke letters: ontplofbare stoll'en. 

6. Samenlading van verschillende soor·ten ontplofbare Geen samenlading 
stroli'en, met uitzondering van kieselguhr vermengd met van ontplofbare 
nitro-glycerine en dynamiet, en bijlading van andere stoffen. 
goederen in denzelfden wagen is verboden. 

7. Een met ontplofbare stolfen geladen wagen wordt Be1asting en plaat
niet hooger belast dan zijn draagvermogen is, ver- Ring van den wagen. 
minderd met 5000 lbs. Hij wordt midden in den trein 
geplaatst en zoodanig, dat tusschen hem en den locomotief 
en tusschen hem en wagens met licht-ontvlambare 
stoffen geladen, minstens drie ledige of met gewone 
goederen geladen wagens, schutwagens, geplaatst zijn. 
Bij vervoer van hoogstens 100 lbs. zijn dergelijke schut-
wagens niet noodig. 

8. Bij het vervoer worden de vracht en de waar- Voornitbetaling der 
schijnlijk noodig geachte voorschotten, hoogstens tot vracht. 
een bedrag der dubbele vracht vooruit betaald. 

9. V ervoer van dynamiet en kieselguhr verrnen~d Vrachtbrieven. 
met nitro-glycerine geschiedt desverlangd op een 
vrachtbrief; vervoer van de andere ontplof bare stof'fen 
uitsluitend op verschillende vrachtbrievcn. De vracht-
brief moet duidelijk en nauwkeurig den inhoud vcr-

32 
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Inelden en mag niet station restante geadresseerd 
worden. 

10. Verpakking van grofkorrelig buskruit geschiedt 
in sterke, goed dichte linnen zakken; die van fijn ge
wreven niet korrelig buskruit in stevige diehte leeren 
zakken. Deze zakken rnoeten gepakt zijn in kistnn of 
vaten, vvelke 1net den inhoud hoogstens tOO lbs. mocren 
wegen. Verpakking van los prismatisch buskruit ge
schiedt in stevige, alleen door middel van houtschroev.en 
dichtgemaakte houten kisten, waarvan de zij wanden met 
zink moeten bekleed zijn, en waarin zich een plaat van 
vilt of soortgelijke elastieken stof op den bodem en een 
dergelijke plaat onder het deksel moet bevinden. Het 
maxin1um gewieht bedraagt eveneens 100 lbs. 

1/J. Verpakkingen van met nitro-glycerine vnrrnmtgd 
kieselguhr geschiedt in stevige linnrn zakken; vrrpakking 
van 1net dyna1niet of gelatine dynamiet gevulde patronen 
in zakken van karton of paraf1ne papier. De patronen 
Inoeten goed geslotcm zijn, zoodat er aan de buitenzijde 
geen ontplofbare stofaanwezig is en gewikkeld in hulzen 
van perkament of parafine papier. 

12. De verpakking der zakken heeft plaats in kisten, 
zoodanig, dat ter voorkoming van schuclden en stooten 
tusschen de zakken en den bodem, het deksd en de 
zijden van de kist een laag van houtkrullen, zaagsel 
ot zemelen ter dikte van minstens 2 duimen aanvvezig is. 
Eene kist, gevuld met kieselguhr vermengd met nitro
glycerine mag met den inhoud hoogtens 80 lbs., een 
kist gevnld 1net dynamietpatronen met den inhoud 
hoogstens 70 1 bs. wegen. 

13. De in artikelen 10, al. 1, en 12 genoemde kisten 
en vaten moeten zijn stevig en goed dicht, vervaardigd 
van hout ter dikte van minstens 1 a. 1 1/ 1 d uim. Zij 
mogen niet inhouden of in aanraking zijn n1et eenig 
metaal; de sluiting daarvan en eveneens van de deksels 
gesclriedt door houtschroevcn, inge1aten in het bout. 

14. Op minstens een der zijden van de kisten en 
op den buik der vaten moet met duidelijke letters, ter 
grootte van minstens 2 duim, de inhouct beuevens de 
woorden: «gevaarlijke goed01·en)) geschilclerd of gedrukt 
staan. 

15. Verpakking van slaghoedjes heeft plaats in 
doozen van blik of hout, aan aile zijden goed aangevuld 
1net zaagsel. Deze doozen moeten verpakt zijn in kisten, 
waarop van toepassing zijn <le bopalingfm van artt. 12, 
13 en 1{~ betrell'encle de wijze van verpakking in de 
kisten, de inricl1ting, de sluitingen, het gewicl1t daarvan 
en de vermelding van den inhoud daarop. 

16. Verpakking van buskrnit, met nitro-glycerine, 
vermengd kieselguhr en dyna1niet of gelatine dynamiet-
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patronen jn een kist met slaghoedjes, en verpakking 
van buskruit in een kist met kieselguhr, vermengd met 
nitro-glycerine of dynamiet is verboden. 

17. ·samenlading van kisten ot vaten, inhoudende 
buskruit, met nitro-glyeerine vermengd kieselguhr en 
dynamiet of gelatine dynamiet in patronen in een 
waO'en rnet kisten, inhoudende slaghoedjes en samen
lading van kisten of vaten, inhoudende buskruit in een 
wagen rnet kisten, inhoudende kieselguhr vermengd 
met nitro-glycerine of dynamiet is verboden. 

18. De fabrikant, leverancier, handelaar of agent, 
die de ontplofhare sto1Ten en slaghoedjes afzendt, moet 
behalve het Regeeringspermit bij den vrachthrief nog 
overleggen eene schriftelijke door hmn onderteekende 
verklaring, vermeldende : 

1. De juiste hoeveelheid en den inhond van hot 
door hem ter verzonding aangebodene: 

2. nat de verpakking overcenkomstig de bepa
lingen van dit reglement heeft plaats gehad; 

~l. Dat met den persoon, die bet afgezondene in 
ontvangst moet nomen, reeds schikkingen 
zijn getroffen, waardoor na aankomst ter 
bestemder plaatse onmiddeUijk tot de lossing 
kan worden overgegaan. 

Indien de afzender meer dan een wagen noodig 
}weft is h\j verplicht een begeleider medo te gevon. 

19. ne in de eerste zinsnede van art. 18 genoemde 
pcrsonen geven aan den chef van bet station van af
zending Jninstcns 2~ nren te voren kennis van cone 
voorgenomen afzending van ontp1oflmro stollen of slag
hoedjes. 

Dezc worden : 

1. Hoogstens 2 uren voor het vertrek van den 
trein, waarmede het vervoer zal plaats hebben 
aan het station bezorgd ; 

2. Door of van wege den afzender dadelij k na 
aankomst aan bet station en nimmer uit de 
goederenloods geladen in den daarvoor be
sternden wagon op een der verst afgelegene 
zijsporen. 

20. De ontplofhare stoiTen worden onmiddell,jk na 
aankomst gelost en weggevoerd door den geadresseerde. 
ls deze of iernand van zijnentwege niet aHnwezig tot 
de lossing en in ontvangstneming, dan worden die 
goederen terstond gevoerd naar eene afgelegen zooveel 
mogelijk veilige plaats, waar zij staan ter beschikking 
en voor rekening en risico van clcn geadresseerde. 

Welke goederen niet 
samen geladen mo
gen worden. 

Schrifte1ijke verkla
ring door afzender, 
enz. 

Kennisgeving van 
voorgenom.en afzen · 
ding- aan chef. 

J,ossing der goe
deren. 
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Bergen of opslaan daarvan in de voor bet dienst
personeel en publiek toegankelijke goederen bergplaatsen 
of loodsen is verboden. - < 

21. Vervoer van do in artt. 22, 24 en 26 genoemde 
of latere door de Rogeering, op voorstel van het bestuur 
der spoorweg- of stoomtraffiweg-onderneming, met _ 
name bekend te n1aken licht-ontvlambare of voor zelf
ontbranding vatbare en gevaarlijke stolfen of goederen, 
geschiedt met inachtnoming van de volgende daarvoor 
gestelde bepalingen. 

22. Verpakking van vuurboutjes en zekerheidslonten 
geschiedt in sterke, goed dichte kisten, zoodanig dat 
de inhoud van alle kantcn gevuld is en niet kan schudden. 
Op minstens een der zijden van den kist vvordt de in
bond duidelijk kenbaar gemaakt. 

Samenpakking van vuurhoutjes in een kist met 
zekerheidslonten is verboden. 

23. De lading heeft plaats in dichte wagens. Sa
menlading in een wagen met de in artt. 24 en 26 ge
noemde goederen is verboden. 

24. Gezuiverde petroleum of parafineolie, gasoline, 
terpentijnolie en dergelij ke worden ten vervoer aan
genomen: 

1. In sterke, goed dicbte vaten; 
2. In blikken bussen verpakt in sterke, good 

dicbte bouten kisten. 
Ongezui verde petroleum wordt niet ten vervoer 

aangenomen. 
25. Het vervoer in vaten gescbiedt zonder dek

kleeden in open wagens geplaatst in bet achterste 
gedeelte van den trein. Bij kleine partijen kan vervoer 
van het in bussen beslotene in dicbte wagens plaats 
hebben. 

Samenlading in een wagen met de onder art. 26 
genoemde minerale zuren is verboden. 

2G. Minerale zuren, als zwavelzuur (vitrioololie), 
salpeterzuur of sterk water en zoutzuur worden ten 
vervoer aangenomen, hetzij in sterke glazen flesschen~ 
goed in£epakt in gevlochten manden of stevige vaten, 
betzij in sterke steenen kruiken, waarop de inhoud 
duidelijk is kenbaar gernaakt. De lading geschiedt in 
dichte of gedekte wagens; samenlading in een wagen 
met andere chemicalien is verboden. 

27. Hooi, stroo, riet en kalk worden geladen in 
acbter aan den trein geplaatste open vvagens, en op 
voldoende wijze gedekt met dekkleeden door de aan
nemers van een spoorweg- of stoomtramweg Otlderne
ming te worden verscbait. 

28. De in dit reglement voorgescbreven hepalingen 
betrekkelijk het niet samenladen, het al of niet laden 
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in open of dichte wagens, het al of niet laden in af
zonderlijke wagens, zijn, behoudens het bepaalde. bij 
artt. 16 en 17, niet van toepassing, wanneer de ten 
vervoer aangeboden hoeveelheid niet meer bedraagt dan: 

10 lbs. voor buskruit, voor kieselguhr rnet nitro
glycerine vermengd, voor dynamiet en f!elatine dyna
miet in patronen en voor slaghoedjes; 100 lbs. voor 
vuurhoutjes en voor zekerheidslonten; 500 lbs. voor· 
gezui verde petroleum of paratineolie, voor gasoline, 
voor terpentijnolie en dergelijke, besloten in blikken 
bussen; 100 lbs. voor minerale zuren. 

29. Het vervoer van de in dit reglement genoemde Vervoer alleen naar 
stoil'en en goederen geschiedt alleen van en naar die bepaalde stations. 

stations, welke daarvoor aangewezen en geopend zijn. 
30. Indien het ter voorkoming van gevaar nood- Regeering bevoegd 

zakelij'k blij'kt, heeft de Re&reering, op voorstel van het nadereregulatiesop 
u u te stellen. 

bestuur eener spoorweg- of stoomtramweg-ondernerning, 
de bevoegdheid ten allen tijde nadere maatregelen van 
voorzorg en regulatien vast te stellen onder nadere 
goedkeuring van den Eersten V olksraad betrekkeli.i k het 
vervoeren, verpakken, laden en lossen van de in dit 
reglement genoernclc gevaarlijke goederen. 

rH. Dit reglcmcnt trecdt in working dadelij k ua Inwerkingtreding. 
publi~atic in de Staalscourctnl. 1

) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Gou vcrnmnentskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 12 Augustus t892. 

WET No. i 7, 1892, 
HE DAGVAARDING VAN I~EDEN VAN DEN EERSTEN 01!' 

TWEEDEN VOLKSRAAD. 

Goed.uekmtnl en aangenomen bzj art. 918, dd. 28 J-nZ,i 1892, vcm 
den ]'.!'delcwhtb. Tweeden Volksraad, en door den Edelachtb. 
Rer:sten Vollc:smad 'voor kenn-isgeving aangenomen onder art. 
1107, dd. 11 Attg'nstns 1892. 

ARTIKEL 'L Een lid van den Eersten of rrweeden 
Vol ksraad der Z uid-A frikaansc] te Repu bliek zal15 dagen 
voor de zitting en gednrende de zitting van een dezer 

1
) Dez.e wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de S,aats

courant van 17 Augustu~:; 1892, 

Volksraadsleden 
kunnen gedurende 
de zitting niet opge
roepen worden als 
getuige of jurielid 
en een zaak waarin 
zij partij zijn kan 
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heide lichamen niet nwgen opgeroepen worden om zit
ting te nemen als lid eener jury of als _getuige te ver
schijnen :in eenig hof hehalve in het Hooggerechtshof 
der Zuid-Afrikaansche Hepuhl:iek in eenige civiele act:ie 
of proces, en eene zaak of proces waarin een lid van 
den Eersten of Tweeden Volksraad der Zuid-Afrikaansche 
Republiek -ver\Yeerende partij is, zal niet gehoord wor
den in eenig hof behalve in het HooggArechtshof der 
Znid-Afl'ikaanselto Hepubliek gedurende de zitting van 
flen Eersten of Twecden Volksraad der Zuid-Afrikaansche 
l{epubUek. 

2. Het certificaat van (len Voorzitter van den Eer
steu of Tweeden Volksraad zal in voorkomende gevallen 
geacl1t worden voldoend bewijs te zijn dat zulk een lid 
do zitting voornoernd hijwoont. 

3. I )eze ·wet tl'oodt in werking van af 1 Januari 
/1893. 

Gou verncmentskantoor, 
Pretoria, lG Aug. 1802. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

WET No. 18, 1892, l) 

OP HET DELVEN VAN EN HANDELIHUJVEN JN EDEU~ ME
TAL:PJN EN EDELGESTEENTEN IN DE ZUJD-AJ.i'RIKAANSCHE 
REPUBLTEIC 

AHTlKEL '1. Het mijn- en bescbikkingsrecht op aile 
edelgesteenten en edele metalen beho0rt aan den Staat. 

2. Deze wet is van toepassing op diamanten, robijnen, 
goud en zulke andere edelgesteenten en edele metalcn 
als de Staatspresident, met advies en consent van den 
Uitv. Raad, onder verwijzing naar dit artikel van deze 
wet zal bekend maken. 

3. Aan het departement van mijnwezen zal de Re
geering toevoegen een behoorlijk gequalificeerd des
kundige, met den titel van Staatsmijningenieur, wiens 
taak zijn zal in aile districten ondcrzoek te doen naar 
en volledig rapport uit te brengen over de mineralen 

1
) Deze wet vervangt "·et no. 10, 1891, bladz. 182 van dit wetboek. 
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aldaar aanweziH, en verder de Regeering in aile zaken 
betrefiende mi.Jnen en de ontginning van rninerale 
bronnen van dit land, van advies to dienen en behulp
zaarn te zijn, onder zulke regulatien als de Regeering 
onder nadere bekrachtiging van de Volksvertegenwoor-
diging moge bepalen. · 

Het salaris van den Staatsmijningenieur zal door Salaris. 
den Eersten Volksraad hepaald worden. 

De Staats-Mijningenieur zal ter zijde worden ge- Mijninspecteurs en 
staan door Mijninspecteurs 1) en lnspecteurs van stoorn- inspecteurs v. ketels 

ketels 2) op de del verijen. 
4. De Regeering heeft het recht van tijd tot tijd Regeering kan com

eene of rneer cornmissien van vrrtrouwbare en bekwame missies van onder-

b · d · · zoek benoemen. personen te enoernen, ten em e een1ge quaestle aan-
gaande rnijnen te onderzoeken en daarorntrent aan haar 
te rapporteeren. 

5. ZHEd. de Staatspresident heeft de rnacht, op Staatspresident 
advies van en met toestemming van den Uitvoerenden heeft macht gron-

l") l G t d 1 · d' den te proclameeren ,aac, ouvernemen sgron en, en na over eg, 1n 1en 
mogelijk, met den eigenam.', ook private gronden te 
proclarneeren en open te zetten als publieke delverijen. 

De Hegeering waarborgt niet de aanwezigheid in 
betaalbare hoeveeUteid van edelgesteenten of edele 
metalen op geproclarnocrrlo (lelvorijcn. 

G. Voordat de proclamatio tot eeno publioke delvorij 
plaats vindt, zullen alle private gronden behoorlijk 
worden opgemeten en in kaart gebracht, welke kaarten 
volgens wet moeten zijn goedgekeurd. De lijnen tnsschen 
de bakens zullen eveneens eerst door een behoorlijk 
geadrnitteerd landmeter moeten zijn afgebakend volgens 
art. ob. 

Aile tot publieke del verjj tc worden geproclameerde 
Guuvernementsgronden zullen evencens worden opge
rneten en in kaart gobracbt, waar rnogelijk v6<'n· de 
proclamatie. De lijncn tusschen de bakens zullen echter 
in ieder geval door een geadmitteerd land meter, volgens 
art. ou, moeten zijn afgebakend. 

Regeering waar
borgt niet de aan
wezigheid van edele 
rnetalen enz. 
Opmeten en in kaart 
brengen d. gronden 
v66r proclamatie. 

lndien te worden geproclarneerde. private gronden, negeering kan pri
binnen dl'ie rnaanden na daturn der kennisgeving daar- vate gronden doen 

. l . d' d .. opmeten als eige-toc, ntOt van wege <en mgenaar 1er gron. en ZI.Jn op- naar in verzuim is. 
gerneten, en de kaarten ten kantore van den Landmeter-
Generaal zijn ingezonden, zal de Regeering bet recht 
hebben de oprneting op kosteu van den oigenaat· te 
laten doen. 

6a. Alle hookpunten van alle opgorrwten geprocla- Grootteenconstruc
rneerde gronden zullen worden aangegeven met solied tie der bakens. 

gemetsclJ~ vicrkante lmkcns, vier voet hoog, eene 

1
) Zie wet no. 3, 1893, en Gouv. Kg. no. 225, 1893. 

2
) Zie wet no. 7, 18\:JD. en Gouv. Kg. uo. 2251 1893. 
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kennisgeving dragende, waarop de naam en het nummer 
van de plaats, overeenstemmende rnet de registers van 
den Registrateur van A kten. benevens hot officieele 
nommer van het baken, zullen voorkomen. 

6b. De zijden van alle opgemeten geproclameerde 
gronden, plaatsen, gedeelten van plaatsen, afdeelingen 
van geproclameerde publicke delverijen zijnde, zullen, 
behalve waar natuurlijke grenzen bestaan, op duidelijk 
zichtbare afstanden worden aangegeven met ronde ge
metselde tusschen bakens, drie voet hoog, en waar 
de aard van den grond zulks toelaat, met eene voor, 
ten minste 6 duim diep. 

6c. Het oprichten der bakens, bedoeld in artt. 6a 
en 6b, zal geschieden door de Regeering en wel op 
Staatsgronden, op kosten van den Staat en op private 
gronden, op kosten van de belanghebbende private 
personen. 

6d. De Regeering zal het recbt hebben, op voor
dracht van het Hoofd van bet M~jnwezen, den Land
meter-Generaal op te dragen, om bewerkte of ontwik
kelde delvcrijen, of gedeclten daarvan, na behoorlijke 
kennisgeving, te doen opmeten op zoodanige wijze, dat 
ieder waterrecht, mijnpacht, waterleiding, delversclairn 
of blok del versclaims of eenig ander recht of vergunning, 
voor het ontwikkelen der delverijen benoodigd, behoorlijk 
in kaart zal worden gebracht, en tevens in eene alge
meene compilatiekaart of plan zal worden aangetoond. 

Deze kaarten zullen door den Landmeter-Generaal, 
volgens art. 62d, worden goedgekeurd. Zijn deze kaar
ten eenmaal goedgekeurd en geteekend, dan zal tegen 
de ~ renzen, door deze meting vastgesteld, geen objectie 
meer door eenig Hof worden in aanmerking genomen. 
~Mocht bet bl~iken dat eene dergel~ike kaart foutief is 
gemeten, dan zal deze kaart door eene order van het 
Hooggerechtsbof worden vernietigd, en eene nieuwe 
kaart zal dan op de gewone wijze worden goedgekeurd. 

Zoodanige vernietiging zal ook knnnen geschieden 
door den Landmeter-Generaal, op schriftelijk verzoek 
van den eigenaar of bezitter, met schriftelijk consent 
van de aangrenzende eigenaren of bezitters, waarna eene 
nieuwe kaart op de gewone wijze zal worden goed
gekeurd. 

6e. Zoo spoedig mogelijk na doze opmeting zal de 
betrokken Mijncomrnissaris eene kennisgeving uitreiken, 
inhoudende den naam van den eigenaar of bezitter der 
recllten, de beschrijving der rechton, het nummer van 
de kaart daarop betrekking hebbende, en tevens alle 
personen oproepende, die daartegen objecties willen in
dienen. 

Deze kennisgeving zal gedurende drie maanden in 
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de Staatscourant worden gepubliceerd, en de kaart of 
kaarten, daarop betrekking hebbende, zullen gedurende 
dien termijn ten kantore van den betrokken Mijncom
missaris ter inzage liggen. 

6{. Indien binnen den gestelden termijn geene ob
jecties worden ingediend, zal de Mijncommissaris aan 
den daartoe gerechtigden persoon uitreiken de volgens 
art. 62d door den Landmeter-Generaal goedgekeurde 
kaart, geregistreerd en geteekend, benevens een certi
ficaat van bezitrecht, in den vorm zooals door bet Hoofd 
van het Mijnwezen zal worden bepaald. 

6g. Wanneer bij den Mijncommissaris objecties 
worden ingediend, zal hij een dag bepalen, waarop de 
objectie of zaak door hem zal worden behandeld. 

De Mijncommissaris zal beslissen, de rechten aan 
den persoon toekennende. die volgens zijne meening 
daartoe gerechtigd is. 

Wann8er eene der partijen met deze beslissing 
ontevreden is, zal zij verplicht zijn binnen drie maanden 
na datum van beslissing van den 1\Iijncommissaris, eene 
actie in het Hooggerechtshof of Rondgaand Hof in te 
stellen, bij gebreke waarvan het zal beschouwd worde11 
dat de beslissing van den Mijncommissaris finaal is, en 
de kaart en bet certificaat van bezitrecht zullen over-
eenkomstig zijne beslissing worden uitgereikt. 

6h. De Mijncommissaris zal kaart en certificaat 
van bezitrecht, in geval van actie, uitreiken in overeen
stemming met de uitspraak van bet Hof. 

6i. Belanghebbenden zijn verplicht, binnen eene 
rnaand na kennisgeving, du plica ten der goedgekeurde 
kaarten ui t te nemen, tegen betaling van eene som, 
door de Regeering te worden bepaald in evenredigheid 
met de onkosten, in verband daarmede door de Re-
geering uitgelegd. 

Uitreiking derkaart 
en van een certifi
caat van bezitrecht 
als er geen objecties 
zijn ingediend. 

Behandeling der ob
jecties. 

Appel. 

Uitreiking v. kaart 
en certificaat v. be
zitrecht vgl. uit
spraak. 
V erplichting tot het 
uitnemen van dupli
caten. 

Wanneer belanghebbenden verzuimen deze kaarten Strafbepaling. 
uit te nemen, zal de vernieuwing van hunne licentie of 
bekrachtiging hunner rechten kunnen worden geweigerd. 

6k. Een bezitrecht sluit in aile rechten onder de 
vergunning, contracten of licenties verkregen, en kan 
behoorlijk door de rechtverkrijgenden, geheel of gedeel-
telijk, worden overgemaakt, en dit bezitrecht zal worden 
beschouwd als te zijn onbetwistbaar. 

7. Aan iederen grondeigenaar zal het vr~istaan (na 
kennisgeving van zijn voornemen aan den Landdrost 
van zijn district of aan den naastbijzijnden lVI~jncom
missaris of Verantwoordel\iken klerk) om zonder licentie 
binnen de grenzcn van zijn eigendom onderzoekingen 
in te stellen naar edelgesteenten en edele metalen en 
voor dat doel, behalve de kleurlingen, hoogstens 4 
blanke loontrekkende personen in dienst te hebben en 

Kracht van 't bezit
recht. 

Recht van den eige
naar op zij n grond 
te prospecteeren. 
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onder de voorwaarden later omschrevcn, op zijn groll(1 
mijnen te exploiteeren of te laten exploitccren. Hot 
zal niemand. buiten de Hegeering, -vergund zijn gr oncl 
voor het publiek open te stellen tot publieke delverijen. 

De Hegeering zal steeds het recht hebben onderzoek 
te doen instellen naar het prospecteeren. 

Bij ontdekking van edele metalen op een privaten 
grond, zal de eigenaar verplicht z~jn om hinnen zeven 
dagen na de ontdekking daarvan kennis te geven aan 
den naastbijzijnden Mijncommissaris, Verantwoordelijken 
Klerk of Landdrost, benevens van de bijzonderheden 
daarvan, op stralfe van eene boete van ten hoogste £5 
bij verzuim. 

8. Hij, die eene schriftelijke vergunning van den 
eigenaar van een private plaats of een stuk gronds 
heeft, om op diens eigendom onderzoekingen te doen, 
zal de daartoe benoodigde prospecteerlicentie tegen be
taling van licentiegelden, bij den Landdrost van het 
district waar h\j onderzoeken wil of zoodanig ander 
ambtenaar als door de Hegeering zal worden aangewezen, 
kunnen verkrijgen voor het tijdperk in zoodanige schrif
telijke vergunning vermeld, den tijd van zes maanden 
niet te boven gaande. 

Wanneer echter de gmnelde vergunning verleend 
is voor een langeren tennijn dan zes rnaanden, zal de 
Mijncommissaris, na verloop der eerste zes maanden, 
het recht hebben, na behoorlij k onderzoek, den term\jn 
waarvoor de licentie word vel'leend, te verlengen in 
overeensternming rnet de vergunning, zoolang zoo
<lanige verlenging niet eene verdere zes rnaand.en te 
Loven gaat. 

0. De ontdekker of ontdekkers van Letaalbaar edel 
metaal of edelgestcen tc op pri va.te plaatsen of Gou
vernementsgronden, ten minste zes m~jlen verwijderd 
van eene reeds bewerktc loealiteit, zal of zullen bij 
proelameering van zoodanige plaats of grond, gereehtigd 
zijn tot het hebben en afbakenen van zes claims, hetzij rif 
of a1luviaal, die genoemd en geregistreerd zullen worden 
~ds «zoekersclaimS)). Buvendien zal hij of zullen zij zonder 
lieentie daarop mogen werken, zoo lang als hij of zij 
daarvan eigenaar blijft of blijven. 

10. Ingeval een privaat eigenaar vergunning verleend 
heeft aan iemand om op zijnen grond ondcrzoekingen 
te doen, of ingeval de eigenaar zelf onderzoekingen op 
zijncn gr"ond l1eeft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal 
of edelgesteente gevonden wordt, zal de Staatspresident. 
met advies en toestemrning van den Uitvoerenden Raad 
en 1m overleg, iudien mogelijk, met den eigenaar, de 
maeht hebbeu, zoodanigen grond tot een publiek veld 
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te proclameeren of bij proclamatie aan een reeds gepro
clameerd veld te hechten. 

Zoo lang een eigenaar niet zelf prospecteert, of daartoe 
aan anderen geene vergunning heeft gegeven, zal de 
Regeering geene macht hebben zijn grond te proclameeren 
tot eene publieke delvr.rij, noeh zal iemand anders hem 
kunnen dwingen z~jn grond te laten prospecteeren. 

11. De zoeker, die volgens artikels 8 en 9 dezer 
wet~ betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt, zal 
zijne rechten niet verliezen (loor de onwilligheid van 
de Regeering orn clen grond te proclameeran tot eene 
publieke delvcrij of dien bij proclamatie aan een reeds 
geproclameer<le delverij te .hechten. 

12. De Staats-M~jningr.nieur, of zoodanige andere 
door hem aangewezen deskundigen, afgevaardigd door 
het Hoofd van Mijnwezen, hetzij afzonderlijk of in 
commissie, zullen de bevoegde beoordeelaars zijn van 
de betaalbaarrteid van edel metaal of edelgesteenten. 

13. De houder van een >)prospecteerlicentie>) zal 
dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan en 
omtrent de betaalbaarheid van edel metaal of edel
gesteente in de door hem ontdekte gronden door de 
Regeering is beslist, gelijk in het voorgaande artikel is 
bepaald, alle rechten van eenen gewonen delver genieten, 
bchalve z~in bijzonder recht als zoeker en deze rechten 
zal hij hebben op private grondcn, al worden deze niet 
tot publiekc delvcrij geproclameerd. 

Hij zal in dat geval orn zijne daims to kunnen 
bewerken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op 
::le plaats aanwezig,. zooals tnsschen hem en den eigenaar 
van de plaats schriftelijk zal zijn overeengekomen. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer 
een grondeigenaar iemand speciaal hnurt om voor hem 
onderzoekingen te docn of ook wanneer er een afzon
<lerlijk accoord gemaakt wordt vb{>r. het verlcenen van 
de schriftelijke vergunning, in artikel8 verrncld, waarbij 
de zocker, ten eindc de schriftelijko vergunning to 
bekomon, schriftelijk afziet van do voordeelon van dit 
artikel. 

1,i Do eigenaar of eigonaren van cen geproclarneerde 
plaats of plaatsen zal of zullen gerechtigd zijn voor zieh 
zelven een aantal claims, hetzij rif of aHuviaal, die 
« eigenaarsclaims )) zullen genoemd worden, af te bakenen, 
nl. voor een stuk grond van 50 morgen of daar beneden 
een claim, voor een stuk grond van L50 tot 200 mor~en 
twee claims, en voor elke 250 moro·en daarboven een 
claim meer met een rnaximum van tO claims voor een 
plaats, en onder licentie te houden nadat de zoeker, 
die hot betaalbaar edel rnetaal of edelgesteenten heeft 
gevondell, zoekers- en delvers-claims afgebakend heeft. 
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Na deze afbakening van zoekers- en eigenaars-claims 
zullen andere delver5 voor zich zelven elaims kunnen 
afbakenen volgens wet. 

15. De eigenaar van den privaten grond, waarop 
delvers- en prospecteerlicenties uitgereikt worden, zal 
de helft van de opbrengst der delvers- en prospecteer
licenties maandelijks ontvangen. 

Van de opbrengst van standlicenties komt drie
vierde gedeelte den eigenaar en een-vierde gedeelte de 
Regeering toe. Deze bepaling is niet van toepassing in 
gevallen waar reeds contracten bestaan tusschen de 
Regeering en den eigenaar. . 

De rekeningen voor al deze gelden zullen steeds 
worden uitgemaakt op naam van den eigenaar, en de 
gelden ook in geval van verhuring, slechts aan den 
eigenaar of zijn gevolmachtigde worden uitbetaald. 

. Daar waar op private plaatsen standplaatsen bij 
elkander gelegen, '"·orden uitgegeven onder licentie, 
zoodat zij te zamen naar bet om·deel der Hooged. Re
geering een dorp vormen, zal deze het recht hebben 
cene speciale belasting op te leggen van twee shilling 
zes pence sterling per maand per standplaats. De be
taling hier·van zal geschieden tegenjk met die dcr gelden, 
verschuldigd aan standlicentien, waarop de oritvangst 
er van zal moeten worden aangeteekend. 

Indien deze belasting op een standplaats achter
stallig is, kan de vernieuwing der licentie voor die 
stand plaats worden geweigerd. 

16. De registratie van eeu zoekersclaim zal geschie
den door een Mijncommissaris, wanneer de ontdekte 
edel metaal of edelgesteente houdende grond binnen de 
grenzen van z\jn veld ligt, of anders door den Landdrost 
van het district waarin genoemde grond gelegen is. 

17. W enscht de Regeering een plaats of stuk grond 
of een deel daarvan te proclameeren of open te zetten 
voor zoekers, dan zal de eigenaar het recht hebben 
zich v66r andere delvers (de zoeker, die bet edel metaal 
of edel gesteente gevonden heeft, volgens art. 14 uit-
gezonderd) voorkeurclaims af te bakenen. . 

De Hegeering zal aan den eigenaar van de plaats 
of het stuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, 
drie 1naanden voor de proclamatie van openzetting 
geschiedt, kennis geven in de Staatscourant van haar 
voornemen, ten einde den eigenaar in staat te stellen 
zijn eigenaarsclaim volgens art. 14 en z~in mijnpacht
hrief uit to nernen en zi.in -vvcrf-, bonw- un zaailanden 
to bepalen volgens art. 20. 

18. 1
) De eigenaar van eene plaats of stnk grond, 

1
) Zie E.V.H.B. art. 313, dd.13 Juni 1893. 
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waarop door den eigenaar zelf of volgens art. 8 door 
een zoeker edel metaal of cdelgesteenten zijn gevonden, 
die het recht wenscht te bezitten op het openen en 
exploiteeren van mijnen op die plaats of stuk gL·ond, 
zal in het bezit moeten zijn van eon mijnpachtbrief to 
verkrijgen van de Regeering. 

De Hegeering zaJ echter steeds het recht hebben 
de verleening van zulk een mijnpachtbrief te weigeren 
en die plaats of stuk grond geheel of gedeeltelijk te 
proclameeren, of bij proclamatie aan eene publieke 
delverij te hechten1 t>f aan zoekers vergunning te ver
leenen om zich onder prospecteer-licentio prospecteer-
claims af te bakenen. · 

\Venscht de Regeering den grond niet te procl£
meeren of open te zetten voor zoeker~, dan zal de Re
geering niet het recht hebben een m~jnpachtbrief te 
weigeren. 

19 Van de private gronden of plaatsen voor open
zetting tot publieke delverij gepubliceerd, zal de mijn
pachtbrief kunnen worden uitgereikt tot een-tiende ge
deelte van de grootte dier plaats of stuk grond. 

Bij het opmeten van grond voor mijnpachtbrieven 
zal niet aileen mogen gPn )men worden het rif in zijne 
lengte, maar zal de verhouding hoogstens moeten wezen 
van breedte tot lengte als van een tot twee. 

20. Waar private gronden tot publieke delverij 
geproclameerd worden, of bij proclamatie aan reeds 
geproclameerde velden gehecht worden, of voor zocker·s 
beschikbaar gesteld worden 1 zal eerst na overleg van 
den eigenaar met den Mijncornmissaris of met den 
daartoe benoemden ambtenaar, door de Regeering be
paald worden welke plekken gronds uitgehouden zullen 
worden voor occupatie, alwaar het verboden zal zijn te 
zoe ken en te del ven. 

Onder alle omstandigheden zal er genoegzaam 
water vrij blijven ten gebruike van den eigenaar, zijn 
gezin, zijn vee en voor de besproeiing van alle tijdens 
de proclameering bestaande tuinen en landerijen, en 
voor de bewerking van mijnpachten, onder de bepa
lingen dezer wet ver leend. 

De hoeveelheid van het hiervoor benoodigcte water 
zal v66r de proclameering tot publieke delverij, of zoo 
spoedig mogelijk daarna, op last van het Hoofd van het 
Mijnwezen worden gemeten, en door hem vastgesteld. 
Daarna mag dit water, alzoo gemeten, door den e1genaar 
ook voor andere doeleinden worden gebruikt of afgestaan. 

Het overige water en het water dat niet aldus 
wordt gebruikt, zal steeds vrij moeten afloopen. Het 
gebruik daarvan zal worden geregeld door de wettige 
autoriteiten, volgens de bepalingen dezer wet. 
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Huurders, servituuthouders of andere gerechtigden 
tot water, behouden het recht op dat water, voor zoo
ver z\i daarvan tijdens de proclameering gebruik maken 
voor de doeleinden in de tweede alinea gemeld, en na
dat de hoeveelheid daarvan zal zij n vastgesteld door 
het Hoofd van het Mijnwezen. Te dezen aanzien gelden 
ook de bepalingen der derde alinea van dit artikel. 

Verder zal .de Regeering het recht hebben te 
eischen van den eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat 
deze gronden voor occupatie behoorlijk worden omheind 
en in kaart gebracht, binnen een tijd door de negeering 
te bepalen, welke tijd echter niet korter zal mogen zijn 
dan d rie maanden. 

lndien daaraan binnen den gestelden t~jd niet wordt 
voldaan, zal de Regeering bet roeht hebben zulks te 
doen op kosten van den ejgenaar of z~jn plaatsvervanger. 

Op de private gronden in dit artikel bedoeld, 
zal de Regeering het recht hebben, zoolang de procla
matie duurt, om zonder betaling zulke plekken gronds 
te bezetten en te bebouwen als noodig zullen zijn voor 
Jrantoren en andere publieko gebouwen, voor het neer
werpen van vuilnis, voor begraafplaatsen en voor andere 
algemeene belangen. 

De gebouwen, bedoeld in de vorige alinea, zullen 
het eigendom blijven van den Staat. 

2'1. Het zoeken en delven is verboden op of in 
openbare pleinen, straten, wegen, spoorwegen, begraaf
plaatsen, erven standplaatsen, loeaties, dorpsgronden, 
tuinen, bewaarplaatsen, waterrechten en plaatsen waar 
<<tailingS)) opgehoopt liggen en ztilke gronden als volgens 
paragraaf 3 van art. 28 door den Mijncornmissaris aan
gewezen mogen worden. 

Ret zal evenwel do Hegeoring vrijstaan, 1) wanneer 
applicatio gemaakt \Vordt tot hot zoo ken en dol ven on(ler 
grondon in do Jo alinca vormeld, zulks toe te staan 
onder voldocmden waarborg, volgens vast te stollen 
regelen, op ad vies van hot Hoofd van l\iijnwezen nader 
te bepalen, welke bepalingen bekrachtiging vereischen 
in de oerstvolgende zitting van den Edelachtb. Volksraad. 

Wanneer door ingezetenen of wanneer door be
woners eener locatie per memorie verlangd wordt 
dat dorpsgronden of kleurlingen-locaties. geheel of 
gedeeltetijk zu tlen worden opengesteld, en zulks der 
Regeering wcnschelijk en uitvoerbaar voorkomt, zal z~j 
de macht hebben deze gronden hetz~j geheel, hetz~i 
gedeel telij k open te zetten voor zoekers of te verklaren 
tot publieke del verij onder de bepalingen, neergelegd 

:) Zie E.V.R.B. art. 1216, dd. 29 Augustus 1893. 
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in deze wet voor Gonvernementsgronden met dien 
verstande echter: 

Dat geen rechten om op dorpsgrondxm te prospec
teeren of te del ven zullen worden verleend, tenz\j 
hiertoe aanzoek wordt gedaan door minstens twee 
derden van de burgers en ingezetenen van een dorp. 

Dat geen rechten als hoven zullen worden verleend, 
tenzij de dorpsgronden van eenigerlei dorp van genoeg
zame grootte zijn orn te dien aanzien geene be
lemmering te veroorzaken in de behoeften van veeweide. 
· Dat alle wegen en paden, leidende naar het dorp, 
onbelemmerd zullen moeten blijven. 

Dat geene boomen of ander houtgewas znllcn 
worden gebruikt of weggevoerd voor de ten nitvoer
legging van de te vcrlecnen rechten. 

· L Dat geen inbreuk zal worden gemaakt op eenigedei 
bestaande rechten op den toevoer en het gebruik van 
water, hetzij voor publieke of private doeleinden. 

Dat alle regelen en voorschriften ten opzichtc van 
publieke delverijen op Staatsgronden, zooals neergelegrl 
in de thans gewijzigde Wet No. 8, 1885, voor zoover 
die bestaanbaar zijn met het zoeken en delven op 
dorpsgronden, zullen worden in acht genomen. 

Dat van de netto opbrengst der delverijen cen 
zeker gedeelte, nader door de Regeering te bepalen, 
zal worden aangewend ten behoeve en ter verbetering 
van bet dorp. 

De Staatspresident, met advies en consent van den 
Uitv. Raad, zal de mar,ht hebben om in overleg met 
het Hoofd van M\jnwezen zoodanige verdere bepalingen 
te maken als tot het regelen der zaken noodig mogen 
zijn, mits niet in strijd met de bovenstaan<le regelen 
of beginselen. 

21a. Wanneer een kap1tein met zijn raad verlangt, 
dat op de locatie, die h\j met zijn volk bewoont, onder-· 
zoekingen worden ingestelcl naar de aanwezigheid van 
edelgesteenten en edele metalen, dan kan hij bij de 
Hegeering aanzoek doen zulks te doen plaats hebben 
door blanke personen. 

De personen, door den kapitein en zijn raad daartoe 
voorgedragen, zullen in de eerste plaats de consideratie 
der Regeering genieten, uitgezonderd zij, wier plaatsen 
door de Hegeering onteigend werden ten behoeve van 
uitbreiding der locatie, aan v.:ie het voorkeurrecht zal 
worden verleend. 

Acht de Hegeering het wenschelijk andere per
sonen te autoriseeren, zoo kan zulks geschieden zonder 
opgaaf van redenen. 

De Regeering zal doen aanwijzen aan den persoon 
en aan de personen, door haar geautoriseerd, welk 

Verdere bepalingen 
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en zoeken in kleur
ling-locatieR. 
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gedeelte der locatie voor prospecteeren beschikbaar is 
gesteld. 

Wanneer . het blijkt door het prospecteeren, dat 
er betaalbare edelgesteenten of edele metalen gevonden 
worden binnen zoodanige locaties, zal de Begeering het 
recht hebben deze gronden, hetzij geheel, hetzij gedeel
telLjk, te verklaren tot puJieke delverijen, onder de 
bepctlingen neergelegd in deze wet voor gou vernements
gronden, met dien verstande echter : 

1. Dat aan den kapitein en zijn volk het recht 
van veeweiden zal worden gelaten; 

2. Dat hunne kralen en landerijen zullen worden 
uitgesloten en niet zullen mogen worden be
lemmerd, dan rnet hunne toestemming; 

3. Dat voor hunne gezinnen en hun vee genoeg
zaam water zal worden gelaten; 

4. Dat aan den persoon of aan de personen, door 
de Regeering geautoriseerd tot prospecteeren, 
wanneer hij of zij voldoende bewijs leveren 
voor de betaalbaarheid der gronden, eene 
mijnpacht, onder de bepalingen dezer wet zal 
kunnen worden toegekend, de grootte te 
worden bepaald in overleg met den Super
intendent van Naturellen en met het Hoofd 
van het Mijnwezen, maar in geen geval grooter 
dan het maximum, bepaald voor private 
gronden bij art. 19 dezer wet, gerekend naar 
het aantal open te verklaren morgen; 

5. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de 
locaties gratis van het Gouvernement ont
vangen hebben, eene compensatie zal worden 
toegekend, berekend naar het vierde der op
brengst van de licentie- en mijnpachtgelden; 

6. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de 
locatiegronden, ten deele of geheel, voor eigen 
rekening hebben verkregen, eene compensatie 
zal worden toegekend, berekend naar het 
derde van zoodanige opbrengst; 

7. Aan de Regeering wordt de macht gelaten 
zulke bepalingen te maken, aangaande het 
toe t ~ kennen gedeelte van licenties en mijn
pachtgelden aan Moshette en de met hem 
gelijkstaande kafferkapiteins, als haar goed
dunkt. 

22. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art.18, zal uitge
geven worden voor een t\jd, niet korter dan vijf en niet 
langer dan twintig jaren. Het zal echter den houder 
van zoodanigen mijnpachtbrief vrijstaan, orn gemelde 
mijnpacht te vernieuwen voor een tijd van nog twintig 
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jaren of korter, onderworpen aan de bepalingen der 
alsdan bestaande wet. Dit recht van vernieuwing zal 
ook gegeven worden aan houders van reeds verleende 
m\inpachten, na atloop van den termijn, waarvoor de 
mijnpachtbrief verleend werd. 

Op den mijnpachtbrief zal moeten worden betaald 
de som van 10s. per morgen in het jaar, te voldoen bjj 
vooruitbetaling aan den ambtenaarl onder wiens admi
nistratie de mijnpacht gelegen is, terwijl de houder van 
zoodanigen mijnpachtbrief onderworpen is aan de vol
gcnde voorwaarden: 

1. Van al het gevondene zal hij behoorlijk moeten 
boek houden en daarbij zulke vormen ge
bruiken als de Regeering mocht noodig vinden 
voor te schrijven ; 

2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den 
Mijncommissaris of ambtenaar onder wiens 
administratie de mijnpacht gelegen is of 
een anderen daarvoor aangewezen ambtenaar 
verleend moeten worden; 

3. De Regeering zal steeds het recht hebben, in 
stede van de betaling van 10s. per morgen, 
te eischen betaling van twee en een half 
percent van de waarde der vondsten gedurende 
het afgeloopen jaar, zooals die door de 
boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen 
wordt; 

1. Inclien zulks door de Regeeringsambtenaren 
geeischt wordt, zal de juistheid van de opgaven 
der boeken onder eede van den eigenaar of 
zijnen boekhouder nweten verzekerd worden; 

G. Zulke andere voorwaarden als de Regeering 
zal wenschelijk achten. 

vVanneer de betaling van den mijnpachtbrief voor 
zulke mijnpachten zes maanden ten achter is, zal de 
l\Ejncommissaris of ambtenaar onder wiens administratie 
de mijnpacht gclegen is, in de Staatscourant tot de 
betaling daarvan aanmanen. 

De Mijncommissaris of ambtenaar, onder wiens 
administratie de m\jnpacht gelegen is, zal verplicht zijn 
deze aanmaning dadelijk na verloop der zes maanden 
te doen. 

Indien drie maanden na datum der publicatie van 
die aanrnaning, de betaling van alle verschuldigde gel
den niet gevolgd is, zal de Regeering het recht hebben 
den mijnpachtbrief vervallen te verldaren. 

22a. Alle hoekpunten eener mijnpacht moeten zijn 
aangegeven door gemetselde steenen bakens als vermeld 
in art. 6a en een opschrift dragon: ·Mijnpacht, no. 

33 
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(zijnde bet nommer van den mijnpacbtbrief) alsmede 
het officieele bakennommer door den claiminspecteur 
op te geven, terwijl de zijden moeten worden aange
geven als in art. 6b vermeld. 

Voor bet beboorlijk onderboud dezer bakens, te 
beoordeelen door den Mijncommissaris, zal de bonder 
van den mijnpacbtbrief verantwoordelijk zijn volgens 
art. 3 van wet no. 3, 1864, 1

) zooals goedr~ekeurd bij Volks
raadsbesluit art. 519, dd. 22 Maart 1~66. 

Deze bakens zullen bij verzuim, door den Staat op 
kosten van de gerechtigden tot de mijnpacht, worden 
opgericht en onderhouden. 

Het ontbreken of het in niet behoorlijken toestand 
zijn der bakens kan nimmer aanleiding geven tot het 
lJetwisten van de grootte der mijnpacht, volgens de 
goedgekeurde kaart en volgens den verleenden mijn
pachtbrief. 

23. 2
) Hij, die van den eigenaar eener plaats of van 

den eigenaar van een stuk gronds een gedeelte mocht 
huren, om daarop mijnen tc exploiteeren, kan evenals 
de eigenaar en op dezelfde voorwaarden als deze, eenen 
mijnpachtbrief verkrijgen, mits hij zijne huurcedule 
notarieel laat opstellen en registreeren. Deze mijnpacht 
zal vernieuwbaar zijn zoo lang hij huurder blijft. 

23a. Mijnpachten en verpachte gronden met licenties 
of mijnpachten daarop, kunnen, in hun geheel of wel 
gedeeltelijk, van den eenen persoon op den anderen 
overgemaakt worden, onder bepaling neergelegd in art. 
14, wet no. 7, 1883. 

Bij de verdeeling van een mijnpacht stollen de 
houders van gedeelten zich, zoowel gezamenlijk als 
afzonderlijk, van af den datum waarop de registratie 
van de overdracht van bet hun toekomende deel heeft 
plaats gehad, tegenover de Regeering aansprakelijk voor 
de geheele opbetaling der gelden, volgens den origineelen 
mijnpachtbrief verschuldigd, en de stipte uitvoerir g der 
wettelijke bepalingen op mijnpachten toepasselijk. 

Deze bepalingen zullen, met betrekking tot ver
deeling, ook van toepassing zijn op reeds verleende 
rnijnpachten. 

Elke aide van overmaking zal een zegel moeten 
dragen volgens art. 82 dezer wet. 

Bij verkooping in executie van mijnpachten en ver
pachte gronden, zullen dezelfde bepalingen gelden als 
bij dergelijke verkooping van vaste eigendommen. 

23b. 3
) Orntrent vernieuwing van mijnpachten onder 

artt. 23 en 23a zullen de na volgende regelen geld en: 
1

) Bakenwet, bladz. 243 L. W. 184\:l-1885. 
2

) Zie aanteekening bij art. 18 dezer wet. 
:') Zie E.V.R.B. art. 1105, dd. 11 Augustus 1892. 
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1. Dat geen mijnpachten zullen worden vernieu\vd 
dan ten name van de personen of maat
schappijen ten faveure van welke zij het 
laatst waren geregistreerd, tenzij dat eerst 
transport geschied t ten name van den nieuwen 
aanvrager. 

2. Dat de vernieuwing van een mijnpacht aan 
een huurder volgens art. 23 der wet no. 10, 
1891, alleen zal geschieden wanneer uit het 
door hem over te leggen en notarieel gere
gistreerd contract blijkt, dat de huur nog 
loopende is of behoorlijk is vernieuwd. 

B. Dat wanneer een persoon was vroeger huurder, 
doch na dien tij d ook is geworden eigenaar 
van den grond, waarop de Inijnpacht ligt en 
het blijkt, dat hij daardoor zoowel de eigen
domsreehten als de minerale rechten in zijn 
bezit heeft, de vernieuwing zal kunnen ge
schieden. 

4. Dat ingeval een mijnpacht-termijn is afgeloopen 
en men wil bij vernieuwing van dezen m~in
pachtbrief, volgens art. 23a, wet no.10, 1891, 
de mijnpacht splitsen, geen vernieuwing zal 
worden toegestaan, dan nadat dit voor alle 
deelen is aangevraagd, in welke m~jnpacht
brieven de verplichtingen in art. 23a ver
meld, moeten voor~omen en mits bij elken 
mijnpachtbrief behoorlijke landmeterskaarten 
in viervoud worden overgelegd. 

G. Dat de verlenging of vernieuwing zal kunnen 
geschieden van 5 tot 20 jaar, evenals b~j 
een nieuwen m~jnpachtbrief, conform art. 22, 
wet no. 10, 1891. 

G. Dat de m~jnpachtbricf zal worden verleend tegen 
de betaling en op de voorwaarden, thans bij 
de wet vastgesteld of later vast te stellen. 

7. Dat ingeval van verdeeling van een nog 
loopenden mijnpachtbriefvan bette verkoopen 
gedeelte, een nieuwe mijnpachtbrief op grond 
van een notarif~ele cessie zal worden uitgereikt, 
met behoorlijke kaarten, en dat bij aanvrage 
de oorspronkelijke mijnpachtbrief mede moet 
worden ingezonden, opdat door den Registra
teur van Akten daarop aanteekening van de 
verdeeling kan \Varden gemaakt, hetgeen 
tevens ook zal moeten geschieden wanneer 
een onderdeel van een mijnpacht nader wordt 
vcrdeeld. 
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24. Voor iedor prospect- en geproclameerd veld zal 
door de Regeering, inuien noodig, een bevoegd persoon 
aangesteld worden als mijncommissaris, wiens salaris 
door den Uitv. Raad bepaald zal worden, tot nader 
besluit dienomtrent van den Eersten Volksraad. 

De Regeering zal eveneen~ het recht h8bben om, 
indien noodig, voor ieder prospect- of geproclameerd 
veld een specialen rechterlijken ambtenaar aan te stollen, 
met den titel van Specialen Landdrost, met crimineelo 
en civiele jurisdictie, gelijk aan die van den Land
drost. 

Bij de benoeming van zulk een rechterlijken mnbte
naar zullen door de Regeering nauwkeurig de grenzen 
moeten worden bepaald, waarbinnen hij juris(lictie 
hebben zal. Binnen die grenzen zal dan de Landdrost 
van het respectieve district geen crimineele en ci vielc 
jurisdictie meer hebben. 

Bij de uitvoering der jurisdictie van dezen Specialen 
Landdrost zullen de wetten en costumen, in landdrost
hoven in gebruik, toegepast worden. Ook n1et betrek
king tot appel op een hooger Hof zullen diezelfde 
regelen golden. Deze Speciale Landdrost zal binnen de 
grenzen van het veld waarover hij jurisdictie }weft, 
dezelfde rnacht hebben met betrekking tot huwelijken, 
als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij ue huwelijks
ordonnantie. 

Ook zal de Regeering het recht hebben om naast 
den Specialen Landdrost nog een anderen rechterlijken 
ambtenaar aan te stellen met jurisdictie van eenen 
landdrost in crimineele zaken en bevoegdheicl tot het 
houden van voorloopige onderzoeken, en om veruer 
voor zulke ambtenaren instruction vast te stellen. 

Omtrent het salaris van deze arnbtenaren zal dezelfde 
bepaling als bovenvermeld gelden. 

25. Den l\1ijncommissaris zal dezelfde eed afgevraagd 
worden als den Landdrost. Alle bearnbten, op welke 
delverij ook aangesteld, zullen behoorlijk oeeedigd 
worden bij aanvaarding hunner posten. 

~6. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden 
toegevoegd, die, indien er geen Speciale Landdrost is, 
ook publieke aanklager en griffier van de Lagere Hoven 
zal zijn. Omtrent zijn salaris geldt dezelfde bepaling 
als in art. 24. 

27. Indien vereischt, zal de Regeering een of meer 
klerken toevoegen aan het departement van den Mijn
commissaris. 

Ten aanzien van het salari~ zal dezelfde bepaling 
gelden als in art. 24 omschreven is. 

27 a. De Regeering heeft de macht om, indien noodig, 
voor elk veld oen of meer claiminspecteurs aun te stollen 
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en omt'rent hunne werkzaamheden zulko regulaties 1) te Regeering gemach
·naken als zij moge noodig acbten. tigd regulaties voor 

Om trent bet salaris van de claiminspecteurs geldt hen op te trekken. 

dezellde bepaling van art. 24. · 
28. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over MachtvanMijncom

hot veld of de velden, waarover hij is aangesteld. Hij missaris. 
zal tevens bekleed zijn met de macbt om alle zaken 
aangaande de del verijen te regelen en te besturen over-
eenkmnstig deze wet en alle regulatien, die kracbtens 
deze wet door de Regeering gepubliceerd mogen 
worden. 

Hij zal ook acbt geven op de grieven der delvers Bepaalt waar niet 
en alles doen wat strekken kan tot het algemeen belang, gezocht,gedolvenof 
tot bevordering. · van den bloei der delveriJ' en en van den gebouwd mag wor-'·-' den. 
gezondheidstoestand barer bevolking, bijv.: bet bepalen 
van plekken, waar niet gedol ven of gezocht zal mogen 
worden, voor het openbouden van wegen, waaronder 
ook begrepen worden wegen of paden van de claims 
naar de batterijen en op plekken geschikt voor water
rechten, en op zulke andere plaatsen als waaromtrent 
van tijd tot tijd door de Regeering instructien zullen 
worden gegeven; de geheele regeling van de uitgifte, 
indien noodzakelijk, van standlicentien en· het be pal en 
van plekken waar al of niet gebouwd mag worden. 

Waar echter meer dan vijf standplaatsen naast of Standplaatsen. 
nabij elkander zouden komen, moet hij eerst door het 
Hoofd van bet Mijn wezen de toestemming der Regeering 
bekomen, alvorens voor die meerdere standplaatsen 
licenties uit te reiken. 

De Regeering zal de macht hebben hem of een Persoonlijke belas
ander persoon onder hem bet innen van persoonlijke ting. 
belasting binnen de grenzen van zijn veld op te dragen 
onder zulke regulatien als de Regeering noodig zal 
achten vast te stellen. 

lndien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, zal Jurisdictie. 
hij criminecle en ci viele j urisdictie hebben gelij k rnet 
die van den Landdrost. 

Hij zaJ ox-officio Vredorodttor zijn voor <lc geheele Vrederechter ex-
Hopubliek. officio. 

Wat betreft de uitoefening van civiele e11 crimi
neele j urisdictie door den Mijncommissaris zullen de 
wetten en costumen, in landdrosthoven in gebruik, 
toegepast worden. 

Ook met betrekking tot appel op een Hooger Hof 
zullen dezelfde regelen gelden. 

lndien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, Hnwelijken. 
zal de Mijncommissaris binnen de grenzen van het 
veld, waarover hij is aangesteld, dezelfde macht hebben 

1
) 7-ie Gouv. Kg. no, 22fl, 1893. 
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met betrekking tot huwelijken als aan eonon Lal1<1-
drost gegeven wordt bij de huwelijks-o_rdonnantie. 

28a. De Regeering zal op zoodan1gc velden waar 
zij zulks wenschelijk en noodzakelijk moge achten, een 
of meer der klerken van den Mijncommissaris aanstellen 
als verantwoordelijken klerk of klerken. 

De Regeering zal het recht hebben zulke verant
woordelijke klerken afzonderlijke standplaatsen op ver · 
schillende deelen van h_et geproclameerde veld aan to 
wijzen. Door de verantwoordelijkheid van zulk een 
klerk, werkzaam zijnde op het hoofdkantoor van den 
Mijncommissaris zelf, wordt niet de verantwoordelijk
heid van den Mijncommissaris weggenomen. 

Een verantwoordelijke klerk zal alle licenties, val
lende onder z~jne afdeeling kunnen uitreiken, alsrnedo 
kunnen ontvangen heerenrechten, venduleges, boeten, 
marktgelden, pachtgelden en andere speciale inkomsten; 
alsmede zulke andere werkzaamheden kunnen verrich
ten, als in de wet is bepaald, onder dezelfde bepalingen 
en voorschriften als daarorntrent gelden voor den Mijn
eommissaris. 

Licentien door zulk een klerk geteekend en uit
gegeven, zullen dezelfde rechten geven alsof zij \varen 
geteekend en uitgegeven door den Mijncommissaris zelf. 

Verantwoordelijke klerken, een eigen afdeeling 
hebbende, zullen verplicht zijn behoorlijke registers te 
houden van alle door hen uitgereikte licenties, en zullen 
zoo spoedig mogelijk alle gelden door hen ontvangen, 
storten b~j den Mijncommissaris, en binnen vier dagen 
na het einde van iedore rnaand hunno verslagen en 
maandstaten bij den Mijncommissaris inzenden. 

Do Regeering zal de rnacht ltebben om zulk eer1 
Verantwoordelijken klerk to bekleeden rnet de rnacht 
en jnrisdictie van een Hesident-Vrederechter binnen 
zulke grenzen als do Hegoering zal bepalen. 

28b. De uitgehouden gronden, volgens art. 20, voor 
huizen, gebouwen, watervoren, tuinen of landerijen, 
alsmede die onder art. 18 voor mijnpachteu, en voorts 
alle plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door 
eene publieke dclverij of prospeetocrveld, zullen staan 
onder jurisdietie. van 1leu Mijneornmissarjs, of indien 
zij er zijn, van de speciale rechterlijke ambtenaren van 
die delverij of dat prospecteerveld. 

De Regeering zal het recht hebben om bij procla
matic O~)k onder d~ jurisdictie van de mnbteriaren op 
de puhl.teke delvenJen te brongen plaatsen of stukkcn 
gronds, grenzonde aan die publicko dclverjj of in de 
nabijheict daarvan liggende. 

28t:. · Waar op --de verschillcnde geproclmnecnlc 
delvcriJen een pcrsoon of rnaatschappij, houder van 

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



G1D r1sn2 
claims of mijnpacht, wenscht aan te leggen een dam 
voor het verzamelen van tailings of regen water ( mits niet 
uit een bestaanden waterloop offontein), een buis, pijp of 
andere geleiding, tot het brengen van water naar zijn 
of hare machine-standplaats, of een weg tot het ver
voeren van kwarts of stoffen van de claims of mijn
pacht naar de machineplaats, hetzij voor gewone door 
trekdieren getrokken wagens, of wel door zoogenaamde 
langs rails bewogen truckwagens, mits deze niet door 
stoom of electriciteit worden voortbewogen, zal de Mijn
commissaris daartoe vergunning kunnen geven. 

Indien zoodanige watergeleidingen, gewone wegen 
of truckwegen over claims, mijnpachten, waterleidingen, 
straten, spoorwe5en, tramwegen of standplaatsen van 
andere personen .gaan, dan zal de applicant, om de 
noodige vergunning voor den aanleg en de exploitatie 
daarvan te verkrijgen, eene schriftelijke aanvraag daar
toe moeten doen bij den betrokken Mijncommissaris. 
Deze aanvraag zal gedurende eene maand worden 
gepubliceerd in de Staatscourant, en in een der plaat
selijke couranten, door en op kosten van applicant, ter 
kennisname van partijen, die hunne bezwaren en aan
spraken om compensatie bij den betrokken Mijncom
missaris binnen dien tijd moeten inzenden. Het bedrag 
dezer cornpensatie zal door twee arbiters worden be
paald. Een hunner zal gekozen worden door den aan
vrager en de ander door de belanghebbende partij. Bij 
verschil der arbiters zal de Mijncommissaris optreden 
als eindbeslisser, wiens eindbeslissing dadelijk aan het 
IIoofd van M\jn we zen zal worden toegezonden ter over
legging aan de Regeering. \Vanneer die eindbeslissing 
binnen een. maand van af den dag van ontvangst der 
stukken ten Gouvernementskantore door de Regeering 
niet wordt afgekeurd, zal dezelve beschouwd worden 
als te zijn bekrachtigd. Indien geene bezwaren worden 
ingediend~ zal de Mijncommissaris het recht hebben 
zoodanige aanvrage toe te staan. Worden er wel be
zvvaren ingediend, dan zal hij daaromtrent beslissen en 
van zoodanige rritspraak zu] len de betroldcen partijen 
in appel kmmr.n korncn hij ltct Hoofd van M~jnwezen, 
wien~ uitspraak linaal zal zijn. 

'28d. De Regeering zal bij s peciale overeenkomst 
vergunning kunnen verleenen tot het aanleggen van 
geleidingen voor het overbrengen van electrische 
stroomen ten dienste van de mijnen en mijnwerken. 

'29. 1) Het is het Hoofd van het Mijnwezen en den amb
tenaren van zijn departement, alsmede Specialen Land
drosten, en Assistent-Landdrosten, Hechterlijke Commis-

1
) Zie E.V.R.B. art. 1020, dd. 8 Augustus 1893. 

Reg. kan overeenk. 
treffen over het leg
gen van geleidingen 
voor 't overbrengen 
van electriciteit. 
Wie geen belang 
n1ogen hebben in 
claims enz. 
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sarissen en den ambtenaren van hun departement op con 
prospectoor- en geproclameerd veld, niet geoorloofd om, 
direct of indirect, claims te hebben, eenigerlei handel to 
drijven, eenig agentschap van welken aard ook waar te 
nemen, of eenig aandeel te hebben in eene mjjnmaat
schappij, of in eenig syndicaat of vennootschap van 
een delverszaak. 

Ook is bet den Landdrosten, Hoofdambtenaren en 
hunnen ondergeschikten verboden om als directeuren, 
adviseuren, controleurs of als beambten verbonden to 
zijn aan cone mijn-maatschappij. W ordt hot bevondon 
dat bovongenoemde ambtenaren zich sehuldig rnaken 
aan overtreding van de bepalingen, vervat in dit artike1, 
dan kunnen zij, naar bevind van zaken, door de Hegeo
ring worden geschorst in hunne betrekking voor eon 
zekeren tijd ofwel worden ontslagen. 

30. In geproclameerde velden zal de Mijncommissaris 
kunnen bepalen waar geprospecteerd kan worden 'Jnder 
prospecteer-licentien en ook bepalen op welke plekken 
delvers-lieentien zullen moeten uitgenomen worden. 

De Mijncommissaris zal het recht hebben, indien 
applicatie daarvoor gedaan wordt, de delvors-licenties, 
waaronder claims gehouden worden, terug te brengen 
tot prospecteer-licenties, na behoorlijk onderzoek en na 
rapport van den claiminspecteur daaromtrent ontvangen 
te hebben. 

Bij bevinding, dat iemand grond houdt onder pros
pecteer-licentie en er niet behoorl\jk op werkt ten ge
noege van den Mijncommissaris, met he t doel edel metaal 
of edelgesteente te vinden, zal de Mijncommissaris hot 
recht hebben hem te gelasten dolvers-licentie nit to nemen. 

De Mijncommissaris zal hierbij in aannwrking rnoeten 
nemen, dat, wanneer claims vereenigd zijn, de be\verking 
Van een der aldns Yereeingde dairris op {>{>n tijclstip, als 
voldoende moot worden beschouwd, welke bepaling 
evenwel niet van toepassing zal zijn op daims, die roods 
vroeger onder dolvers-licentie worden gehouden. 

De licentiehoudors kunnen, ingoval zij ontevrouen 
zijn met zoodanige beslissing van don Mijncommissaris, 
binnen 30 dagon in appel komen bij de Regoering, door 
bet Hoofd van het Mijnwezen, waarna de Hegeering op 
diens rapport finaal zal beslissen. 

Ieder Landdrost zal, uitgezonderd op de geproela
moorde velden en de prospecteervelden, waar oen Mijn
commissaris is aangestold uf aangewozen, prospoeteer-
1icenties binnen de grenzen van zijn district kunnen 
uitreiken. · 

30a. De registratie van overdracht van claims en 
standplaatsen zal gcsclrieden ten kantore van den bo
trokken Mijncommissarh;; of Verantwoordolijken klerk. 
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BOb. Iecler persoon of maatschappij, in het bezit van 
eon clairn, blok claims of waterrecht, truckwegen, ma
chinc-standplaatsen, bewaarplaatsen of waterleidingen, 
kan bij den Mijncommissaris een verzoek in geschriftc, 
behoorlijk geteekend en vergezeld van een schetskaart, 
of zoo mogelijk van een landmeterskaart van de claims 
of waterrecht, deponeeren tot een onderzoek van zijn 
of haar aanspraken op zoodanig eigendom. 

Het zal daarna wettig en verplichtend zijn voor den 
Mijncommissaris, om onderzoek in te stollen omtrent 
zoodanige aanspraken. Waar het blijken zal dat het 
formeele wettige bewijs van bezitrecht gebrekkig is 
wegens: 

a. het niet passeeren van transport; of 
b. eenig ge brek in de bevoegdheid of hot gezag 

van eenigen persoon, die transport moge gc
geven hebben of voorgegeven moge hebben 
transport te geven ; of 

c. den doocl of afwezigheid van den persoon op 
wiens naam de rechten in geschil mochten 
geregistreerd staan; of 

d. de onbekwaamheid om eenige andere oorzaak 
van den houder in bezit van zoodanig eigen
dom on1 bewijs van bezitrecht te bekornen 
op de wijze tot nog toe voorgeschreven door 
de wet; 

dan zal de M\jncommissaris het recht hebben een door 
hem geteekencl bewijs van bezitrecht uit te reiken aan 
zoodanigen applicant. 

V 66r do uitreiking van zoodanig bew\js van bezit
ret.:ht echter~ moet eorst bewezen worden, (tat de appli
cant in vreerlzaam bezit en genot is en gerechtigcl orn 
aanspraak tn 1naken op de reehten waarvoor hij aanzoek 
gedaan hceft. 

\t\Taar l1et rod1t van den applit~allt niet duidelijk 
is, zal do l\1ijneornrnissaris niet dadelij k eon bewijs van 
bezitreeht uitreikcn aan hem, maar zal ceue kennis
geving publieceren, vrageude orn objecties tegen de uit
reiking van zoodanig bewijs van bezitrecht, te worden 
gemaakt hinnen :3 nmanden van af daturn er vnn. 

Zoodanige kcnn isgeving zal iu (le 1 lollandsche taal 
gepubliceenl \Vorden driemaal in de Slaalscourant en 
minstens eenmaal in een plaatsel\jk nieuwsblad, zoo dat 
cr is, en zal J~:oo duidelijk rnogelijk aangeven de ligging 
yan het eigenclom, den aar(l van de ret.:hten gevorderd 
ten aanzicn daarvan, den naam van den persoon, die 
aanspraak maakt en ingcval cenig ander persoon ge
registreerd is als de howler, den naam van zoodanig 
persoon. 

Aan vrage voor een 
certificaat v. bezit
recht in geschrifte. 

Plichten en rechten 
van den Mijncom.
missaris te dien op
zichte. 

Bewijs van feitelijk 
en rustig bezit. 

Kennisgeving van 
aanvrage. 

Publicatie daarvan. 
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Ingeval in die drie maanden geene objecties wor
den ingediend, zal de beslissing van den Mijncommis
saris finaal zijn. 

Ingeval objecties worden ingediend, . zal de Mijn
cornmissaris als zoodanig daaromtrent beslissen. 

Het zal applicant vr~istaan. indien hij ontevreden 
is met de beslissing van den MUncommissaris, zich bin
nen een maand van af den datum der beslissing te 
wenden tot het daartoe bevoegde Hof. 

Op een certificaat van bezitrecht voor claims of 
blokken claims zal een zegelrecht moeten worden vol
daan van v~jf shillings per claim, en op a.ndere .c~rti
ficaten van bezitrecht zal een zegel van hen sh1lhngs 
op ieder certificaat geplaatst worden. 

31. De Mijncommissaris zal verplicht zjjn behoor
l~jk boek te houden van alle inkomsten en uitgaven. 
Hij zal tevens behoorlijk registers houden van alle li
centien en rechten doJr hem aan person en of vennoot
schappen verleend en wel op de volgende wijze: 

a. Een register van alle beroeps- en bedrijfs
licentien. 

b. Een register van alle licentien, uitgereikt aan 
delvers op de velden. 

c. Een register van aile prospecteer-licentien, uit
gereikt aan zoekers op private geproclameerde 
gronden, met vermelding van den eigenaar 
en de plaats waarop gegraven wordt. 

cl. Een register van alle rlelvers-licenties, uitge
reikt voor gronden onder concessie of mijn
pacht, waarbij vermeld wordt de naam van 
den concessionaris of m~jnpachter en van 
de plaats. Geen licentie om op gronden onder 
concessie of rnijnpacht te delven, zal verleend 
worden dan alleen rnet schriftelijke toestem
rning van den concessionaris of mijnpachter. 

e. Een register van alle toegekende rechten op 
waterleidingen, daims, enz. 

f'. Een register van alle overmakingen van claims 
ot andere mijnrechten. · 

rJ. Een register van aile rnijnpachthricven, door cle 
Hcgeering volgens art. GO verleend. 

h. En zulke andere registers als de Regeering 
rnocht willen voorschrijven. 

Aan ltet publiek zal inzage worden verleend van 
deze registers. B~j eenvoudige inzagc zal betaald worden 
de somma van 1s. 6d. voor iedere inzage. Bij schriftelijl{e 
inlichting rnoct eon bedrag van 5s. voor ieder geval be
taald worden, bestaande in zegels, die op hct f'ocument 
gehecht en gecancelleerd tnoeten worden, 
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32. De Mijncommissarissen zullen voorts verplicht 
zijn maandelijks hunne staten te zenden aan den The
saurier-Generaal, en in diens kantoor de landsgelden, in 
hun bezit, 1naandelijks te storten. 

Maandstaten en 
storting van geld en. 

33. Op bet navolgende zal door de Mijncornmissa- Waarop de Mijnc. 
rissen en Verantwoordelijke klerken nauwkeurig gelet en verantw. klerken 
worden : bijzonder op moe ten 

I etten. 
a. Dat niemand zonder behoorlijke licentie eenig 

beroep of bedrijf zal uitoefenen, :ielven of 
zoeken zal. 

b. Dat hun klerk of klerken behoorlijk boek en 
notulen houden van aile zaken in hun Hof 
behand.eld of beslist en dat hunne onder
hoorige en ondergeschikte ambtenaren hunne 
plichten vervullen en verantwoording doen 
van alles hun opged.ragen of van gelden hun 
toevertrouwd. 

c. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen en 
gevangenissen, tenten, goederen, enz., enz., 
in goed.e ord.e worden gehouden. 

cl. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goe
deren uit bet buitenland ingevoerd en waar
op nog geen recht betaald is, zorgvuldig 
worden ingevorderd. 

e. Dat het zegelrecht en heerenrecht, aan de Re
geering verschuldigd op alle overmakingen 
van claims en standplaatsen, behoorlijk vol
daan wordt. 

f. Dat alle leges of andere gelden, den Staat toe
komende volgens dezc wet of latere wetten 
en regulation, promptelijk betaald worden 
en dat alle officieele documenten aan zegel
recht onderhevig zijn. 

g. A lle boetegelden en hofkosten, ontvangen ten 
kantore van de Speciale Landdrosten, moeten 
rnaandelijks bij de Mijncommissarissen worden 
gestort, rnet overlegging van een gespecifl
ceerden staat der heboete personen. 

3,]., Vervallen. 
35. V ervallen. 
30. V ervallen. 
37. V ervallen. 
38. V ervallen. 
39. Vervallen. 
40. Vervallen. 
41. Van de uitspraak van den Mijncornmissaris of Appel van de uit

van den Specialen Landdrost, zoo die er is, zal et· appel sprakcn van Mijnc. 
zijn op bet Rondgaand Hoi~ den Hechtcr zitting hou- of Spec. L~nddro~t, 
rlende te Pretoria~ of bet Hooggerechtshof~ 

42. V ervallen. 
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43. Aan personen of maatschappijen, die houders 
zijn van concession of mijnpachten op privat8 of op 
Gouvernementsgronden, zal hot vrijstaan, zonder ver
breking der concession of mijnpachten, personen to 
vergunnen op die gronden onder concessie of m\jn
pacht tot hun voordeel te delven, onder zulke wettige 
overeenkornsten als genoemde concessionarissen of 
mijnpachters en personen onderling mogen maken; 
mits ieder persoon, dus delvende, eene licentie uit
neemt bij den ambtenaar onder wiens administratie 
doze grond gelegen is. Op znlk eene licentie zal uit
drukkel\jk worden aange<luid op welke mijnpacht of 
concessie dezelve is verleend, terwijl de betaling zal 
zijn hot gewone licentiegeld per t:laim. De bepalingen 
omtrent claims zijn in doze van toepassing, behalve die 
omtrent hot terugvallen aan <le Hegeering, ingeval van 
wanbetaling der licentiegelden. 

De twee en eon half percent, bedoeld in punt 3 van 
art. 23, zal niet toegepast worden op die elaimhoudcrs. 

De concessie- ·of mijnpachthouder is verplicht van 
elke verleendc vergunning kennis te geven aan den 
ambtenaar, onder wiens administratie de bedoelde grond 
gelegen is. Elke overtreding zal gestraft worden met 
eene boete van ten hoogste £10. 

44. Aile geadmitteerde agenten, procureurs of ad
vocaten, die volgens landswetten gerechtigd zijn bij de 
Ci viele Hoven des lands te praktiseeren zullen toege
laten worden op de velden om te praktiseeren. 

Hot tarief van licentien, bono Jdigd om in eon Hof 
op de velden t.e kunnen verschiJnen en ageeron, zal 
zijn naar vastgestelde ordonnantie. 

Goon ongelicentit~erd persoon zal het recht hebhen 
zaken in een Hof voor anderen \Vaar te nomen. Echter 
zal hot een iegelijk vrijstaan, wanneer hij zulks ver
langt, zUne zaa.k in eigen porsoon Your ecn llof op de 
vel den to hehandelen. Jljj zal cehter n ict het reeht 
hcbben kostcnrckeningen voor hot verdedigcn zjjner 
zaak tc 1naken, behalvc van getuigegelden, hofpcnningcn 
on dagvaarding. 

4G. De concussionaris of mijnpacltter, diu delvers 
toelaat op zijn geconcessioneerden of mijnpaehtgrond 
to delvcn, volgens artikcl .1:3, zal gereehtigd zijn bij het 
einde van icdere nmand van de Llegeering te ontvangen 
drie-vierden van de voor licenticn betaalde golden. 

4~G. Delvers op geeoneessioneerden of mijnpaclttgrond 
znllen staan onder den Mijncomrnissaris, onder wiens 
administratic zoodanige grond valt of den naastbijzijnden 
Mijncommissaris of den Land<lrost van hun district, 
volgons beslissing der Begeering. 
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47. Eigenaren en gebruikers van gronden langs 
rivieren of anderen water loop, zullen geen recht van actie 
hebben tegen de Regeering of eenige goudmijn-com
pagnie of gouddelvers of andere eompagnien of personen, 
onder bescherming van 's lands wetten mijnen exploi
teerende of delvende, orntrent schadevergoeding wegens 
het troebel rnaken of vermoddering van het water in 
gemelde rivieren of waterloopen door het te gebruiken 
voor de mijnen. 

De Regeering zal evenvvel het recht hebben om ten 
aanzien van het troebel maken of vermodderen van 
rivieren of waterloopen maatregelen te nemen en be
palingen te maken. 

48. Met betrekking tot de waterverdeeli11g wordt het 
aan den Mijncommissaris van elk geproclameerd veld 
overgelaten om, onderworpen aan de nadere goedkeuring 
van de Regeering, na overleg met het Hoofd van bet 
Mijnwezen, zulke regulatien te maken ten opzichte van 
de waterverdeeling, als naar omstandigheden van zulk 
een veld billijk en redelijk mogen geacht worden, met 
inachtneming van aile rechten van private eigenaren. 

Met betrekkingtot publieke velden wordt uitdrukkelijk 
verklaard dat geen delver, onder welke omstandigheid ook, 
eenig eigendomsrecht in het water, door eenige rivier, 
waterloop of gelegde watervoor loopende, zal hebben. 
Slechts zal men het recht van gebruik van genoemd water 
volgens wet of regulatien hebben. In gevallen, waar 
onder sommige omstandigheden schade moet vergoed 
worden, zal de waarde van het water niet in aan
Jnerking komen. 

De Regeering za1, bij overeenkomst, bijzondere 
waterrechten kunnen toekennen op Gouvernements
gronden en ook voor algemeene belangen, op geprocla
meerde private gronden. 

48a. Houders van n1ijnpachten en behoorlijk ont
gonnen delvers-claims zullen gerechtigd zijn tot het ver
krijgen van waterrechten. 

Bewerkers van "tailings" hebben het recht waterrech
ten te verkrijgen en te gel!ieten, onder zulke bepalingcn 
als daaromtrent door de Regeering, na overleg met het 
Hoofd van het Mijnwezen, 1nogen worden vastgesteld. 

4~b. Indien v{J6r de in\verkingtreding dezer ge
wijzigde wet, waterrechten zijn verleend door delvers
comite's, wier regulatien niet waren goedgekeurd door 
de Regeering, dan zal dit feit op zichzelve geen reden 
zijn tot vernietiging of niet-bekrachtiging dezer rechten, 
maar zullen belanghebbenden bij zoodanige waterrechten, 
ovenals ook houders van waterrechten, die nog niet door 
het Hoofd van Mijnwezen werden bekrachtigd, gehouden 
zijn om binnen zes maanden na de inwerkingtreding 

Vermodderen enz. 
van watergeeftgeen 
recht van actie tegen 
de Reg. of delvers. 

Regulatien voor wa
tcrverdeeliug. 

Verkrijging van wa· 
terrechten. 
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dezer gewijzigde wet, aanzoek te doen voor cen corti
ficaat van bezitrecht voor zoodanig waterrecht, volgens 
art. 30b, of voor bekrachtiging door het Hoofd van het 
Mijnwezen, op de wijze als hierachter omschreven. 

Mocht het blijken dat andere ongeregeldheden heb
ben plaats gehad bij het verleenen van bovenbedoelde 
onbekrachtigde waterrechten, zooals o.a. wanneer zij 
bij de verleening niet verbonden waren aan claims, 
mijnpacht of recht tot het bewerken van «tailings,)) of 
wanneer zoodanig mijnrecht, waarvoor zij verleend 
waren, reeds vervallen is, dan zal voor zoodanige water
rechten geen certificaat van bezitrecht uitgereikt wor
den en zullen zij niet door het Hoofd van het Mijn
wezen worden bekrachtigd. Mochten evenwel dergelijke 
waterrechten v(J(n· de inwerkingtrading dezer gewijzigde 
wet in bezit en gebruik zijn van andere personen of 
1naatschappijen, in het bezit van bovenbedoelde mijn
rechten, dan zullen b\j een nieuwe applicatie, volgens 
de hierachter omschreven w\jze voor zoodanig water
recht binnen den bovenbepaalden tijd, die personen of 
maatschappijen de voorkeur genieten. 

Voortaan zullen geene waterrechten op geprocla
meerde gronden verleend worden, die niet verbonden 
zijn aan claims, mijnpacht of een recht tot het hewer
ken van «tailings,)) tenzij met uitdrukkelij ke toestem
ming der Regeering. 

48c. Applicaties voor waterrechten rnoeten ge
schieden bij den Mijncommissaris, en elke applicatie 
zal een zegel moeten d1 agen ter waarde van vijf shil
lings, en 1noet vergezeld gaan van plannen in viervoud, 
vervaardigd door een bekwaam ingenieur of landmeter, 
en die zoodanige aansluitingen en bizonderheden moeten 
bevatten als door den Mijncommissaris, in overeen
stemming met de artt. 21 en 22 der instructies voor 
claiminspecteurs, zullen verlangd worden. De plannen 
Inoeten door den Claiminspecteur voor correct met de 
afbakening geteekend worden. 

De applicaties moeten geschieden in zoodanigen vorm 
als van tijd tot tijd door het Hoofd van het Mijnwezen 
zal worden bepaald, en alle daarin ver]angde bijzonder
heden moeten ook op de plannen voorkomen. 

48d. Van deze applicaties zal door den applicant 
eene kennisgeving moeten gepubliceerd worden, 3 maal 
in de Staatscourant en minstens 1 maal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo dat er is. Deze kennisgeving zal door 
den ~Iijncommissaris uitgereikt worden in den vorm 
als door het Hoofd van bet Mijnwezen vastgesteld. 

De applicatie rnet plannen zal tevens gedurende 
eene maanrl op het kantoor van den Mijncommissaris 
ter inzage liggen voor belanghebbenden, die hunne 
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objecties bij den betrokken Mijncommissaris binnen 
dien tijd kunnen inzenden. 

Worden dezo objecties, partijen gehoord, door 
den Mijncommissaris ongegrond bevonden, zoo zal hij 
de applicatie kunnen toestaan. 

Wanneer meer dan een applicant aanzoek doet 
tot verkrijging van een en hetzelfde waterrecht~ zal de 
Mijncommissaris, na partijen gehoord te heb ben, be
slissen wie daartoe gerechtigd is. 

Van de beslissing van den Mijucommissaris zal 
binnen veertien dagen appel zijn bij het Hoofd van 
bet Mijnwezen, wiens beslissing finaal zal zijn. 

48e. Alle vergunningen van waterrechten worden 
opgezonden naar het Hoofd van het Mijnwezen ter be
krachtiging, vergezeld van eene kopie der applicatie, van 
de plannen en het rapport van den Mijncommissaris 
over het al of niet wenschelijke van de bekrachtiging, 
over de behandeling der objecties, zoo die er waren, enz. 

Voortaan zullen geene waterrechten als geldig be
schou wd worden, tenzij bekrachtigd door het Hoofd van 
het Mijnwezen, of begrepen in een certificaat van be
zitrecht. 

48{. Op alle waterrechten, hierna te worden verleend 
en bestemd en gebruikt als drijfkracht, zal betaald 
worden de som van 1s. per maand voor elke paarde
kracht voor ieder waterrecht, eene kracht van 10 
paardekrachten niet te boven gaande; en eene som van 
2s. 6d. per paardekracht voor ieder waterrecht eene kracht 
van 10 paardekrachten te bovengaande. 

48g. Bij het vervallen van claims of mijnpacht, 
of van een recht tot het bewerken van <Ctailings,>) ver
valt tevens het voor het bewerken dier claims, m~jn
pacht of «tailings)) vergunde waterrecht. De laatste 
houder van zoodanig waterrecht heeft echter~ gedurende 
eene maand na den datum waarop bovenbedoeld mijn
recht vervallen is, een preferent recht tot het terug
bekomen van het waterrecht, tot het bewerken van 
andere hem toebehoorende claims, mijnpacht of «tail
ings,>) wanneer hij daartoe op de gewone wijze eene 
nieuwe applicatie indient. 

Een waterrecht kan ook op voordracht van den 
Mijncommissaris, door het Hoofd van het Mijnwezen 
vervallen verklaard worden, wanneer binnen twee jaren 
na de bekrachtiging daarvan, de machinerie, waarvoor 
het waterrecht was aangevraagd, niet in werkende orde 
is of van het waterrecht nog geen behoorlij':{ gebruik 
wordt gemaakt. 

48h. Water, door den bewerker van mijnpacht 
of claims op kunstmatige wijze verkregen, door het 
zinken van putten of door opzameling in damtnen op 
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hun mijnpachtgrond of claims, zal niet mogen worden 
uitgegeven, doch blijft ter beschikking van den cigenaar 
of bezitter dier mijnpacht of clairns. 

49. De Staatspresident zal de macht hebbcn nmat
regelen tot de oprichting van cone politiemacht te nemen, 
en- verder zulke stappen te doen in overeensternming 
met deze wet aJs hij noodzakelijk mag achten voor het 
algemeen welzijn en de goede orde der velden. 

Genoemde politiemacht zal staan onder bevel van 
den ambtenaar belast met de crirnineele j urisdictie. 

50. Geen concessien op Gouvernementsgrond zullcn 
in het vervolg verleend worden. W anneer echt~r loca
liteiten worden aangetroifen, waar geen genoegzame 
voordeelen verbonden zijn aan de bewerking der claims 
door enkele delvers, of waar de grond, na reeds claims
gewUze bewerkt te zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige 
localiteiten onder rnijnpaeht 1

) uitgegeven kunnen worden 
aan eenen delver of aan delvers voor een bepaald getal 
jaren. ten einde ze door n1iddel van machines of op 
andere wijze te bewerken, en wel op de volgende voor
waarden:-

a. De uitgestrektheid van stukken gronds onder 
mijnpacht zal niet minder zijn dan 150 bij 
150 treden, noch grooter dan 500 bij f)OO 
treden. 

b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand 
aangeplakt staan ten kantore van den Land
drost van bet respectieve district, of zoo 
de grond staat onder een mijncommissaris, 
ten kantore van dezen en ook op den aan
gevraagden grond, en zal moeten beva tten 
eene volledige omschrijving van den grond, 
wat aangaat de gr ootte, de ligging en of hij 
reeds bewerkt is of niet. 

c. Ieder belanghebbende heeft bet recht bezwaren 
in te brengen tegen de uitgifte onder mijn
pacht van een stuk gronds, hetgeen schrif
telijk geschieden moet met opgave van de 
redenen van deze zijne bezwaren, naar \Yier 
geldigheid de Landdrost of Mijncommissaris 
onderzoek zal do en. 

cl. Dadelijk na verloop van den tijd van kennis
geving zal de Landdrost of de Mijncommissaris 
de aanvrage bij de Regeering inzenden rnet 
zijn rapport. Keurt de Hegeering haar 
goed, dan zal de mijnpacht verleend worden 
volgens vorrn voorkomend rn de schedulen 
dezer wet. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 313, dd. 13 Juni 1893. 

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



[1892 

e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pacht
geld, telkens vooruit te voldoen, betaald 
worden berekend naar 10s. per morgen jaar
lijks. De mijnpachtbrief zal een zegel moeten 
dragen ter waarde van vijf ponden sterling. 

f. Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op 
dezelfde wijze en onder dezelfde bepalingen 
als claims en andere mijnrechten. 

g. Zoo de grond, waarop een mijnpachtbriefver
leend werd, niet bewerkt wordt, zal de mijn
pachtbrief niet vernieuwd kunnen worden, 
tenzij dan met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming der Regeering. 

h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering 
zal wenschelijk achten. 

51. Iedere aanvrage om mijnpacht, recht van water
leiding, bescherming, vereeniging van claims en andere 
dergelijke aanvragen zullen zegels moeten dragen ter 
waarde van vijf shillings sterling. 

52. Delvers of prospecteerders, zijnde houders van 
aan elkander grenzende claims ten getale van niet meer 
dan twaalf, die hunne clairns wenschen te vereenigen, 
zullen gemelde claims als vereenigd kunnen laten re
gistreeren met alle waterrechten aan zulke claims be
hoorende, op aanvrage ten kantore van den betrokken 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk. 

Bij registratie zal klaar en duidelijk het aandeel 
van iederen delver of prospecteerder moeten omschre
ven worden. 

Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging, 
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders 
der vereenigde claims de gewone voorrechten genieten, 
bij desbetreffende regulaties op de velden, waar zij 
gelegen zijn. 

De amalgama tie van claims ver ·valt niet door de 
verandering der licenties. 

52a. Elke delversclaim of elk geamalgameerd blok 
van delversclaims kan speciaal worden geregistreerd op 
de w~ize als hieronder uiteengezet. 

52b. Personen, die hunne claim of blok van claims 
speciaal wenschen te laten registreeren, moeten daartoe 
aanzoek doen bij den hetrokken Mijncommissaris, 
zooveel mogelij k in den vorm als hierachter voor
geschreven. 

Deze applicatie zal een zegel moeten dragen volgens 
bet bij art. 51 bepaalde en moet vergezeld gaan van 
eene kaart, vervaardigd door een geadmitteerd land
meter. De applicatie met kaart zal gedurende eene maand 
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op het Mijncomrnissariskantoor voor het publiek ter 
inzage liggen. 

De Mijncommissaris zal daarop aan den aanvrager 
eene kennisgeving uitreiken, zooveel mogelijk in den 
vorm als hierachter voorgeschreven, waarin dag en 
datum van behandeling zal worden vastgesteld ( tusschen 
datum van publicatie van kennisgeving en datum van 
behandeling moet minstens een tijd van een maand zijn). 

Deze kennisgeving zal gepubliceerd worden eenmaal 
in de Staatscourant en tweemaal in een plaatselijk 
nieuwsblad, zoo dat er is. 

Indien voor genoemde behandeling geen kennisge
ving van objectie is geschied aan den Mijncomrnissaris 
en den applicant, en overigens aan de wet is voldaan, 
zal de Mijncommissaris de applicatie kunnen toestaan, 
en de speciale registratie zal dan geschieden als verder 
hierin is uiteengezet. Een kennisgeving van objectie 
zal een zegel dragen van vijf shillings volgens art. 51. 

W anneer voor genoemde behandeling zulk eene 
kennisgeving van objectie bij den Mijncommissaris ont
vangen zal zijn, dan zal de speciale registratie voodoo
pig niet toegestaan worden. 

Binnen tien dagen na kennisgeving van o bj ectie zal 
de persoon, die objecteert, tegen den applicant rechter
lijke stappen rnoeten nemen om de geldigverklaring 
zijner objectie te verkrijgen. Deze geldigverklaring kan 
bij applicatie worden gevraagd. Hierin zal de ambte
naar, belast met de civiele rechtspraak op het veld, 
iurisdictie hebben, en deze zal omtrent de speciale 
registratie zulk een order geven als hij noodig zal achten. 

Indien de applicatie voor speciale registratie van 
een claim of claims wordt toegestaan, zal die registratie 
geschieden in een afzonderlijk daarvoor aan te leggen 
register, waarvan de vorm door het Hoofcl van het Mijn
wezen zal worden voorgeschreven. 

Van die speciale registratie zal een certificaat wor
den uitgereikt zooveel mogelijk volgens den vorm als 
hierachter voorgeschreven. 

Dit certificaat zal een zegel dragen, berekend tegcn 
tien shillings per claim. 

Geen certificaat zal worden uitgereikt tenzij alle 
op de claim of claims verschulcligde gelden zijn betaalcl. 

52c. Het zal den Mijncomnnssaris niet geoorloofd 
zijn speciaal geregistreerde claims, waarop een verband is 
gepasseerd, onder prospecteer-licenties terug te brengen. 

52d. Op speciaal geregistreerde claims is art. G1b niet 
van toepassing. 

Wanneer de betaling van delverslicontien voor zulke 
claims zes maanden of meer ten achter is, zal de Mijn
commissaris in de Staatscourant en, indien door de 
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Regeering wenschelijk geacht, ook in een plaatselijk 
nieuwsblad tot de betaling daarvan aaninanen. 

De Mijncommissaris zal verplicht zijn deze aanma
ning dadelijk na verloop der genoemde zes maanden 
te doen. 

Indien binnen drie maanden na datum der publi
catie van de aanmaning de betaling van aile versctml
digde gelden niet gevolgd is, zal de claim of zullon de 
claims door de Regeering publiek kunnen worde11 ver
kocht op zulk een wijze als door haar zal worden 
bepaald. 

De datum van verkoop zal in de Staatscourant en, 
indien door de Regeering wensc.helijk geacht, ook in een 
plaatselijk nieuwsblad, minstens veertien dagen tevoren 
worden gepubliceerd. 

Uit de opbrengst zullen allereerst aile gelden aan 
het Gouvernement verschuldigd voldaan worden. Onder 
die gelden zal een bedrag van £2 10s. per claim wor
den gerekend als boete en voor onkosten. 

52e. Het art. 52d zal ook van kracht zijn ten op
zichte van del versclaims of geamalgameerde blokken van 
delversclaims, voor welker speciale registratie in termen 
van art. 52b applicatie is gemaakt en wel voorloopig en 
aileen zoolang als met de applicatie volgens de bepa
lingen en binne.n de termijnen in art. 52b gesteld, 
voortgang wordt gemaakt, totdat die applicatie zal zijn 
toegestaan of geweigerd. 

52{. Op speciaal geregistreerde clailns, op mijn
pachten en bezitrechten, volgens artt. 6d e. v. kan, 
evenals op vast eigendom, hypotheek worden gegeven. 

Dezelfde bepalingen, als bij hypotheek op vast 
eigendom, zullen ten dien aanzien gelden, zooals o. a. 
met betrekking tot de rechten van crediteuren en ver
koopingen in executie, ook wat betreft het uitmaken 
van de hypotheek- en verband-akten en de personen 
daartoe gerechtigd, zullende de Mijncommissarissen de
zelfde macht bezitten, welke aan Landdrosten dienaan
gaande bij de wet is toegekend. 

Echter zal een hypotheek op speciaal geregistreerde 
claims bij notarieele akte kunnen worden gepasseerd 
en de registratie van zulk een hypotheek zal geschie
den ten kantore van den Mjjncommissaris, bij wien de 
speciale registratie der claim of claims is geschied en 
niet ten kantore van den Registrateur van Alden, tenzij 
als gewone notarieele alde, nadat behoorlijke registratie 
ten kantore van den betrokken Mijncommissaris heeft 
plaats gevonden. 

De zegelrechten, zooals door de wet is bepaald bij 
vaste of onroerende goederen, zullen hier ook van toe
passing zij n. 

Publ. verkooping. 

Publicatie daarvan. 

Boete. 

Over art. 52d. 

Hypotheek op spec. 
geregistr. claims, 
mijnpachten en be
zitrechten. 

Registratie der hy
potheek. 

Zegelrecht. 
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Speciale registratie 52g. Standplaatsen op geproclameerde gronden kurt·• 
van standplaatsen. nen speciaal geregistreerd worden op dezelfde wijz:e als 

hiervoor omschreven ten aanzien van delversclaims: 
echter zal geene publicatic eener kennisgeving noodig 
zijn en de Mijncommissaris zal in dit geval de speciale 
registratie dadelijk kunnen toestaan en een certificaat 
daarvan uitreiken, indien bij hem daartegen geene be
zwaren bestaan. 

Licenties op spec. 
geregistreerde 
standplaatsen. 

52h. Omtrent de betaling der licentien op speciaal 
geregistreerde stand plaatsen~ zullen de regelen gel den 
voorgeschreven in art. 52d ten aanzien van speciaal 
geregistreerde claims. 

Hypotheek op spec. 52i. Op speciaal geregistreerde standplaatsen kan 
geregistr. stand- hypotheek worden gegeven onder geheel dezelfde bepa
plaatsen. lingen als hierin bepaalcl ten aanzien van hypotheck op 

speciaal geregistreerde claims. 
53. V ervallen. 

Prospecteerclaims 54. Wordt onder deze wet een terrein bij procla-
bij proclamatie. matie tot publieke delverij verklaard, zoo zal de 

porsoon of zullen de personen, die onder prospecteerlicen
tie zich prospecteerclaims op dat terrein }weft of 
hebben afgebakend, gerechtigd zijn zoodanige claims te 
blijven behouden, mits aan deze wet voldaan worde. 

Protectie voor allu
viale claims. 

55. V ervallen. 
56. V ervallen. 
57. Protectie voor alluviale claims zal verleend 

worden in geval van ziekte of onder zulke bijzonclere 
omstandigheden als naar het oordeel van den Mijn
commissaris voldoende geacht mogen worden om de 
protectie te verleenen. 

De tijd van protectie zal naar den aard van ieder 
geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal wor
den voor het verleenen der protectie. 

Wieverderprotectie 57a. Hij, die op commando is of voldaan heeft aan 
geniet. eene oproeping tot het bewaren van orde en rust, zal 

van zelf protectie op zijn claim of claims hebben ge
durende den tijd, dat hij op commando of bedoelden 
specialen dienst is, en in geval van commando, nog ge
durende 30 dagen na zijne aflossing van dat commando, 

( zonder dat die protectie speciaal bohoeft te worden 
toegestaan, mits hij van zoodanige oproeping kennis 
geeft aan den desbetreil'enden Mijncommissaris. 

Gedurende den tijd dezer protectie zullen geen 
licentiegelden op de claims betaald behoeven te worden. 

Voorloopige kwijt- 57b. Voorloopige kwijtschelding van claim-licentie
schelding van licen- gel den kan verleend worden in geval van ziekte of wegens 
ties. ongezondheid der streek, als naar het oordeel van den 

Mijncommissaris voldoende geacht moge worden om 
kwijtschelding te verleenen. Elk zoodanig geval van 
kwijtschelding zal zoo spoedig mogelijk door den Mijn-
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commissarls, rnet volledig rapport naar bet Hoofd van 
bet Mijnwezen worden gezonden, ter finale goed- of 
afkeuring door de Regeering, die de kwijtschelding al 
of niet zal bekracbtigen. 

De tijd van kwijtscbelding zal naar den aard van 
ieder geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal 
worden voor het verleenen daarvan. 

58. Claims, behoorende tot den boedel van een 
overleden persoon, zullen niet vervallen, tenzij de 
executeur in gebreke blijft, om 30 dagen na ontvangst 
van zijn aanstelling of bekrachtiging daarvan door den 
W eesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen. 

Bij verdere geregelde voldoening aan de bepalin
gen der wet zullen zulke claims beschouwd worden 
als baten van den boedel, en als zoodanig wordep 
behandeld volgens de bepalingen der weeswet. 

59. Wanneer bet noodig mocht bevonden worder. 
in het algemeen be lang voor pu blieke doeleinden, zoo
als voor spoorwegen, groote waterleidingen, enz., eens 
afgestanc recbten in hun geheel of ten deele in te 
trekken, zal de Regecring het recht bob ben zulks te doen 
met vergoeding, bij onderlinge overeenkomst tusschen 
belangbebbenden en de Regeering te bepalen. lngeval 
zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal de be
paling der vergoeding bij arbitrage geschieden door 
een of meer wederzijds aangestelde personen, met 
referte tot een door de arbiters gekozen en van te 
voren benoemden scheidsrechter, die, indien de arbiters 
niet overeen kunnen komen op een of meer punten in 
geschil, over zoodanige pun ten beslissen kan. 

60. 1) Een terrein eenmaal tot eene publieke delverij 
of deel daarvan verklaard, zal noch geheel, noch ge
deeltelijk kunnen gesloten worden, dan alleen wanneer 
het aantal delvers binhen de grenzen van zoodanig 
terrein, rninder is dan een getal, berekend naar een 
persoon op iedere twintig morgen. 

In geval van sluiting van een publieke delverij of 
rleel daarvan, zal daarvan () 1naanden vooraf kennis 
worden gegeven in de StaatSCOU1'ant en minstcns een
maal per maand in een locaal blad, zoo dat er is, in 
het ]aatste geval op kosten van den aanvrager. Een 
schetskaart van de del verij of plaats of gedeelte daar
van, waarvan de herroeping aangevraagd is geworden, 
zal ter inzage llggen ten kantore van den Mijncommis
saris gcdurende het t\jdperk van die zes maanden. Alle 
objecties, gedurende die zes maanden ingediend, zullen 
op den ]aatsten dag van clien termijn, of~ als die dag 
op een Zon- of feestdag val t, den dag daarna, gehoord 

1
) Zie E.V.R.B art. 313, dd. 13 Juni 1893. 

Claims v. overleden 
person en. 

Onteigening v. ver
leende rechten ai
leen te algemeenen 
nutte en tegen scha
devergoeding. 

Sluitingvaneendel
verij of ged. daarvan. 
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worden. Voorts zal voor de voortzetting van den arbeid 
van hen wier claims nog niet uitgewerkt zijn, behoorlijk 
zorg gedragen worden of compensatie verleend. Het 
bed rag van zoodanige com pen sa tie te be pal en bij onder
lingo overeenkomst, tusschen de Regeering en belang
hebbenden en ingeval zij niet kunnen overeenkomen, 
bij w~jze van arbitrage. 

Wanneer echter binnen den privaten grond, die als 
publieke delverij geproclameerd is, localiteiten worden 
aangetroffen, waar geen genoegzame voordeelen ver
bonden zijn aan de bewerking der claims door enkele 
delvers, of waar de grond, na reeds claimsgewijze be
werkt te zijn, weer verlaten is, zal de Regeering het 
recht hebben op zulke localite~en mijnpachten 1

) uit te 
geven volgens de bepalingen vervat in de artt. 18, 22 
en 23 dezer wet. 

Voorwaarden, waar- Op private, geproclameerde plaatsen zullen, twee 
aan de uitgifte van jaren na de proclamatie derzelve, stukken gronds mogen 
grond voor tuinen uit&regeven worden voor tuinen en plantag:es, op zulke en plantages ver- u u 

bonden is. plekken alwaar het gebleken is, dat er geen goudhou-

Stukken gronds, uit
gehoudenvgl. art. 60 
mogen voor geen 
ander doe! worden 
gebruikt. 
V oorwaarden voor 
verkrijging eener 
del verslicen tie. 

del'lde riffen of alluviale depositas aanwezig zijn, en wel 
onder de volgende voorwaarden : 

1. De uitgifte van zulke gronden geschiedt op 
aanvrage van den eigenaar, onder zulke voor
waarden als deze mocht vaststellen, door de 
Regeering, na onderzoek door den betrokken 
Mijncommissaris en op voordracht van het 
Hoofd van het Th'Iijnwezen. 

2. lndien het later mocht blijken dat er goud
houdende rifl'en aanwezig zijn, zal dat ge
deelte waar die ritl'en doorgaan, uitgegeven 
worden op de gewone wijze, met dien ver
stande, dat indien er schade gedaan wordt 
aan tuinen of plantages, zoodanige schade 
uitbetaalcl worde door den licentiehouder of 
houders naar taxatie, door arbiters te worden 
vastgesteld. 

60a. Wanneer stukken gronds volgons hct voor
gaande artikel uitgegeven zijn vom· tuinen en plantages 
zullen zulke stukken gronds voor geen ander doel mogen 
worden gebruikt. 

61. Elk blank persoon~ die zich ondorwerpt aan de 
wetten des lands en aan den arnbtenaar, die de in 
dit artikel genoernde ljcentien uitreikt, de quitantie 
of hct certificaat overlegt, dat hij zijne persoon
lijke belastingen, volgens wet, over het loopende jaar 
---- ---·-- ·-----·--

1
) Zie E.V.R.B. art. 3131 <ld. 13 Juni 1893. 
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heeft betaald, zal het recht hebben eenc delvers
licentie te verkrijgen voor twintig shillings per maand, 
om op publiek veld te. delven of te mijnen naar edel
gesteenten en edele metalen. Deze licentie van twintig 
shillings zal echter slechls kunnen geP.ischt worden 
voor claims, waarop reeds machinerie opgericht en in 
werkende orde isl of indien, onverschillig waar, reeds 
gebruik gemaakt wordt van macbinerie voor het ver
gruizen van kwarts van die claims afkomstig. Waar in 
andere gevallen de Mijncommissaris het uitnemen van 
een delverslicentie gelast, zal daarvoor slecbts vijftien 
shillings per maand betaald behoeven te worden. Ook 
beeft elk blank persoon, mits voldoende aan dezelfde voor
waarde, het recht eene prospecteerlicentie te verkrijgen, 
die hem bet recbt 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 ge
'iiteld of op private gronden, in overeenstem1ning met 
de bepalingen dezer wet. Voor een licentie om te pros
pecteeren zal betaald moeten worden vijf shillings per 
maand. 

ti1a. rren aanzien van bet laten afbakenen en daarna 
honden van een delvers- of prospecteerclaim door 
middel van een procuratiebouder, gelden de volgende 
regelen: 

a. Mannelijke en vrouwelijke personen, in bet bin
nenland gevestigd, zullen door een procuratie
houder delvers- of prospecteerclaims kunnen 
laten afbakenen en daarna houden, mits in
geval zij gehuwde vrouwen zijn, bijgestaan 
door den echtgenoot, en in geval zij minder
jarigen zijn, bijgestaan door en door tusschen
kornst van onder of voogd. 

Meerderjarigc rnannelijke personen, han
delende narnens zichzelven of als echtgenoot, 
onder of voogd, zullen bij lnmn8 procuratie 
rnoeten overleggen de quitantie of bet certi
fieaat vcrmcld in art. (}1. 

b. Meerderjarige mannelijke pcrsoncn, in bet 
buitenland gevestigd, zullen door een procu
ratiehouder delvers- of prospecteerclaims kun
nen laten afbakenen en daarna bouden, mits 
(le aide van procuratie notarieel is opgemaakt 
en behoorlijk gelegaliseerd, en deze procu
ratie bebalve het gewone zegel van 1s. 6d. een 
zegel dezer Republiek van 1 pond stg. draagt. 

Dit zegel zal jaarlijks moeten worden 
vernieu wd en is voor elke procuratie door 

Dito prospecteer
liceutie. 

Regeleu omtrenthet 
uitnemen vaulicen
ties en 't afbakeneu 
van claims bij pro
curatie. 
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dienzelfden persoon op eenig goud veld dozer 
Republiek gebruikt, geldig voor dat jaar. 

De procuratiehouder kan daarvoor qui
tantie of duplicaat-quitantie verkrijgen van 
den ambtenaar die het zegel op de eerste 
procuratie van dien procuratiegever voor dat 
jaar heeft vernietigd. 

De procuraties zullen in elk geval ten kantore van 
den betrokken Mijncommissaris moeten worden over
gelegd. 

Geene vrouwen of minderjarigen in het buitenland 
gevestigd, zullen door een procuratiehouder delvers- of 
prospecteerclaims kunnen laten afbakenen. 

61b. Als een delvers- of prospecteerlicentie verloopt 
zonder op of v66r den vervaldag vernieuwd te zijn, zal 
de claim waarvoor die licentie was uitgereikt, niet door 
een ander persoon kunnen worden afgebakend, maar 
vervalt aan de Regeering. 

Gedurende dertig dagen na dien vervaldag zal de 
vroegere houder dier claim hot re~ht hebben zijne 
rechten op die claim te herkrijgen door nitneming 
eener nieuwe licentie met b\jbetaling voor clke claim 
van een som gelds, gelijkstaande met het dubbele van 
het bedrag van de licentiegelden betaalbaar over het 
aantal dagen dat verloopen is na den vervaldag der 
vroegere licentie. Indien de nieuwe licentie echter binnen 
veetr'tien dagen na den vervaldag door den vroegeren 
claimhouder wordt uitgenomen, zullen alleen de enkele 
licentiegelden voor die dagen behoeven betaald te worden. 

Na verloop van den genoemden termijn van dertig 
dagen zal het Hoofd van het Mijnwezen de claims op 
publieke veiling kunnen verkoopen, of wel bij on
verkoopbaarheid handelen conform art. 87 dezer wet. 
Van zoodanige publieke verkooping zal minstens veertien 
dagen te voren in de Staatscourant eene kennisgeving 
gepubliceerd worden. 

Het zal echter de Regeering vrijstaan om voor zoo
danige verkooping aan de oorspronkelijke houders 
daarvan zoodanige claims terug te geven bij betaling 
door hen van alle achterstallige licentiegelden en boeten, 
alsook de daaromtrent gemaakte onkosten. 

61c. Eenig blank persoon, die zich onderwerpt aan 
de wetten des lands en aan den ambtenaar, die de 
in artikel 61 genoemde licenties uitreikt, de qui
tantie of het certificaat overlegt, dat hij zijne persoon
lijke belastingen volgens wet over het loopende jaar 
heeft betaald, zal op zij.n naam voorloopige pros
pecteer-licentien voor zich en anderen kunnen verkrij
gen tegen de gewone betaling, doch voor niet langer 
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dan een maand, tenzij hij voor de aldus ten behoeve 
van anderen verkregen licentien v66r den termijn van 
vernieuwing is verstreken, de gewenschte procuratien 
en quitantien of certificaten overlegt, waarna de ver
nieuwing als gewone licentien op de respectieve namen 
kan plaats vinden. 

V 66r dien tijd kan geen transport, amalgamatie, 
enz., gesehieden. 

62. Ieder gelieentieerd delver zal gerechtigd zijn op 
elke publieke delverij onder zijne lieentien eene voor 
alluviale en eene voor een rifelaim te hebben. Het zal 
hem evenwel vrijstaan een aantal elaims van andere 
gelieentieerde elaimhouders te koopen; hij zal in dat 
geval voor elke elaim een del verslicentie moe ten houden, 
tenzij de Mijncommissaris vooralsnog een prospecteer
licentie voldoende acht. 

Wanneer de gezamenlijke elaimhouders van een 
geamalgameerd blok hunne respectieve aandeelen voor 
hct doel van dit artikel bij den betrokken Mijncom
missaris of Verantwoordclijken klerk tegcn betaling 
van vijf pondcn (£5) rtebben laten registreeren, zal 
elk hunner vrij zijn orn opnic~nv ecn claim af tc bakcnen 
of daarop opnieuw procuratit, te gcven. 

Eenzelfde procuratie zal slechts eenmaal mogen 
worden gebruild en b\j uitrciking der licentien aan den 
licentiehouder worden teruggegeven, na vernietiging 
der zegels, aanteckening van het nummer der eerste 
licentie daarop verleend, alsmede het nummer van het 
register van registratie en aanteekening op de procuratie 
dat deze voor geene andere elaim meer zal kunnen 
worden gebruikt. 

Aan den ontdekker of de ontdekkers van betaalbare 
goudriffen op en in geproclameerde publieke delverijen 
en op prospecteervelden, zullen 12 elaims toegekend 
worden zonder procuraties, doch wel onder eene be
lasting van 6s. 6d. per claim voor de eerste maand 
en daarna de gewone licentic. 

62a. Het afpennen van claims tusschcn zonsonder
gang en zonsopgang is verboden, evenals het afpennen 
op Zondagen en bij de wet erkende Christclijke feest
dagen. 

Het afpennen op zulke verboden tijden zal beschouwd 
worden als on wettig, niet er kend worden en geen rech t 
hoegenaamd geven. 

62b. Ieder eigenaar van een elaim of van een ge
amalgameerd blok, onder prospecteer-licentie gehouden, 
of van eene alluviale delversclaim of blok claims, 
zal verplicht zijn binnen eene maand na datum der 
eerste licentie bij den betrokken Mijncommissaris, Ver
antwoordelijken klerk of Landdrost, eene schets in 

Delver gerechtigd 
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te leveren van cle ligging der c\aims of blokken, 
en onderteekend door den persoon, dw de opname heeft 
verricht. 

62c. Vervallen. 
62d. Ieder houder van een rifclaim of een geamalga

meerd blok rifclaims onder delvers-licentie, zal verplicht 
z'jn binnen drie maanden na den datum der eerste 
licentie, bij den betrokken Mijncommissaris, Verant
woordelijken klerk of Lancldrost goedgekeurde land
meterskaarten in drievoud in te leveren van eene opme
ting van zijn grond, door een landmeter gedaan, en 
vervaardigd op zoodanige schaal als door den Landmeter
Generaal zal worden bepaald. 

Zoodanige opmeting moet aantoonen alle werken, 
gebouwen, tramlijnen, wegen, voetpaden, machinestand
plaatsen en de plaatselijke gesteldheid van den grond, 
en moet door driehoeksmeting of andere meting aan
gesloten zijn met zoodanige vaste punten of blijvende 
bakens van eene andere opmeting, als de Landmeter
Generaal zal bepalen of op zoodanige andere wijze als 
de Landmeter-Generaal zal voldoende achten om nauw
keurig de plaats te bepalen. 

Deze kaarten zullen ten Landmeter-Generaalskantore 
worden onderzocht en goedgekeurd. 

Dr Landmeter-Generaal zal vC>6r <le kaarten door 
hern worden geteekend, in de Staatscourant door eene 
kennisgeving bekendmaken, dat deze kaarten zijn inge
zonden en dat zij door hem zullen worden geteekend 
indien binnen den tijd van een maand na datum van 
pu blicatie geen protest daartegen is gelegd. 

Wanneer protest wordt gelegd zal dit binnen den 
tijd van eeu rnaand rnoeteu \vorden opgevolgd, bij 
gebreke waarvan de kaart door <len I .. andmeter-Generaal 
zal worden geteekun<l als ware geeu protest daartegen 
ingekomen. . 

Omtrent kaal'ten, reeds vroegeL' orJ<ler <lit artikel 
goedgekeurd en hierna goed te keuren, zullen dezelfdc 
bepalingen omtrent rechtsgeldigheid golden, als vast
gestel<l in art. Od. 

O~c. De hopa.l ingen van art. 02tZ zullen ook gulden 
ten amlZien van de delversclaims, afgepend vb6r het in 
werking treden dezcr hepaling en voor deze claims zal 
de termijn van inzonding van kaarten zijn zes maanden 
na het in working treden dam·van. 

62{'. De terrnijn van inzending yan do kaart bedoeJ<l 
bij bet artikel 02d, zal door het Hoofd van het Mjjnwezen 
om gegrondo redenen kunnen worden vorlengd. 

62g. De opmcting en opnarne van claims ofhlokken 
van claims vour de inwerkingtreding van bovenge-
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noemde bepaling, zal geschieden volgens de bakens of 
pennen op dat tijdstip opgericht z~jnde. 

Indien door de opmeting blijkt. dater te veel grond 
is, dan zal de houder van zulke claims of zulk blok 
gerechtigd zijn den geheelen grond te behouden, mits 
hij voor den grond, die er te veel is, eene afzonderlijke 
licentie uitneme, die berekend zal worden volgens de 
oppervlakte van den grond en waarop eene som zal 
betaald worden van den prijs van eene gewone delvers
licentie voor elke oppervlakte gelijk aan die van een 
del versclaim of grooter dan de helft daarvan, en voor 
de helft van een delversclaim voor eene oppervlakte 
gelijk aan of minder dan de helft van de oppervlakte 
eener delversclaim. 

62h. Landmeters, die werkzaam zijn met bet op
rneten van claims, zullen het recht. hebben zich voor dat 
doel te begeven op eens anders grond, na kennisgeving 
aan de gerechtigden tot dien grond of hun vertegen
woordigers, indien zij zich op dien grond bevinden, en 
daar de voor de opmeting noodige instrumenten, v laggen, 
enz., te plaatsen. 

Ieder, die hen daarin belet of belemmert, of moei
lijkheden aan de werkzaamheden voor de opmeting in 
den weg legt, zal gestraft worden met eene geldboete 
van ten hoogste £25, bij niet betaling te vervangen 
door gevangenisstraf van ten hoogste 14 dagen. 

62i. Het zal verplichtend zijn voor alle landmeters 
om door den Landmeter-Generaal bet Hoofd van bet 
Mijnwezen te voorzien van een kopie van alle kaarten, 
die zij gemaakt hebben voor maatschappijen, syndicaten 
of private personen, voor zooverre zij betrekking hob
ben op publieke delverijen. 

6'l.k.1. Hij, die n~et volcloet aan de in artt. 62b, d, e 
voon!'eschreven inzending van kaarten en 
s~hetskaarten binnen den gesteldcn tennijn, 
zal gestraft worden met eene geldboete van 
ten hoogste £15. 

2. Indien deze boete niet wordt betaald binnen 
den daarvoor gesteldcn tijd, zal de vcrnienwing 
dczer licentie kunnen worden gcwcigerd. 

3. Bij bet vonnis zal een terrn\jn kunnen gesteld 
worden, waarbinnen de inzending zal moeten 
gcschieden. 

ua. Een alluviale elaim tot het graven naar edele 
metalen zal groot zijn 1GO bij 1GO voet en zal. met dui
delij k zichtLare penn en en voren in rechthoek in de 
richting der zijden afgebakencl worden. 

Een claim om te graven naar edclgesteenten zal in 
rechthoek groot zijn 30 hij 30 voet. -

Afzonderlijke licen
tie voor te veel 
grond. 

Recht v.landmeters 

Kopie v. kaartenaan 
Hoofd v. Mijnwezen. 

Strafbepaling op 
overt.reding van art. 
62b, d, e. 

Grootte van claims, 
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Een kwarts rifclaim zal lang zijn 150 voet (d. i. in 
de richting van het rif) en 400 voet breed, zoodanig, 
dat iedere claim een rechthoek vormt, de breedte ge
nomen aan een of beide zijden van bet rif, naar ver
kiezing. 

Ten aanzien van een kwartsrifclaim 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 aan
gewezen worden door volgens wet bepaalde bakens. 

Indien op een kwartsrifclaim ook alluviaal goud wordt 
gevonden en ontgonnen, zal voor zoodanige claim een 
dubbel bedrag aan licentiegeld worden betaald. 

Bij kwartsrifblokken van b~jeengevoegde en ineen
gesmolten (geamalgameerde) claims, zullen voor elk blok 
vier hoekpennen voldoende \Yezen, maar de namen der 
respectieve claimhouders in het blok moeten leesbaar 
op elke pen gemerkt worden, met datum van amal
gamatie. 

Het bezit van eene li...:cntic voor eene dairn sluit 
niet in zich het beschikkiugsre...:ht over de oppervlakte 
van den grond, welk beschikkingsrecht zkh het Gouver
nement blijft voorbehouden tot het bepalen van wegen 
en andere werken, enz., zonder echter de bewerking der 
claim te belemmeren. 

Niemand zal het recht hebben om zijn claim of 
mijnpacht te omheinen zonder toestemming van het 
Hoofd van bet Mijnwezen, en in geen geval zal een 
grooter gedeelte van den growl omheind worden dan 
noodig is om de werken te beschermen en voor de be
lemmeringen en last met de werklieden te vrij
waren. 

Het gebruik van doorndraad voor omhciningen of 
voor andere doeleinden is op geproclameerde of prospec
teervelden verboden, alsmede op door publieke dclve
rijen ingesloten gronden. 

Aile omheiningen, zonder vergunning a]s voorzegcl 
gemaakt of nog te maken, zullen door de gerechtigden 
tot den aldus omheinden grand worden weggenomen en 
bij gebreke daarvan zal de Regeering die op hunne kosten 
doen wegnemen. 

63a. De hoekpennen of bakens van een claim zullen 
niet minder dan twee voet hoven den grand uit
komen. 

Deze hoekpennen of bakens zullen niet rninder dan 
twee duim in middellijn zijn. 

Bij elke pen of baken zullen twee slooten rnoeten 
zijn gegraven, die bij de pen of baken een rechten hoek 
~ulh;m aanw\jzen van drie vo~t lang, een balf voet wijd 
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en een voet diep, welke slooten de richting van de 
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen; bovendien 
zullen de zijden van een claim of geamalgameerd blok 
van claims op duidelijke wijze zijn aangegeven door 
slooten, lijnbakens op duidelijk onderling zichtbare af
standen geplaatst, of andere merken. 

Alle claims en geamalgameerde blokken van claims 
moeten op ieder hoekbaken een bord dragen, minstens 
9 duim in bet vierkant, waarop duidelijk leesbaar, ge
schreven, gedrukt of geschilderd staat, bet officieele 
nommer door den Claim1nspecteur te geven, de namen 
van het mijneigendom en den claimhouder of de claim
houders, den datum der licentie en den datum der af
penning. 

Wanneer de Claiminspecteur bevindt, dat aan een 
van de voorschriften in dit artikel niet is voldaan, zal 
hij bet recht hebben om daarvoor eene boete op te 
leggen van ten minste twee shillings en zes pence sterling 
en ten hoogste vijf shillings sterling per claim of ge
amalgameerd blok van claims. Hij zal daarvan den 
eigenaar of zijn vertegenwoordiger kennis geven en hij 
zal dit tegelijkertijd aan den Mijncommissaris melden. 

De beboete persoon heeft bet recht om binnen acht 
dagen te appelleeren b~j den Specialen Landdrost, zoo 
die er is, of anders bij den Mijncommissaris; indien na 
verloop van dezen termijn voor bet appel gesteld, geen 
appel is aangeteekend en de boete nog niet is betaald 
ten kantore van den Mijncommissaris, zal deze geene 
verdere licentie uitreiken voor de claim ten aanzien 
waarvan de overtreding heeft plaats gehad tot tijd en 
wijle de boete is betaald. Art. 61b zal in dit geval van 
toepassing z\in. 

64. V ervallen. 
65. Ieder gelicentieerd delver of prospccteerder zal 

gerechtigd zijn behalve op zijn claims, eene standplaats 
voor zijne woning in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
te hebben, echter niet op een bekende edel metaal of 
edelgesteente houdende localiteit. Hij zal hiervoor niet 
behoeven te betalen, doch zal zijne standplaats moeten 
verlaten op order van den Mijncommissans. 

66. Geen houder van een hooger gelegen rifclaim 
zal het rect.t hebben om de stoffen uit zijn claim een 
ander tot last te doen zijn, of hem, die beneden werkt 
te hinderen. 

De Mijncommissarissen of Verantwoordelijke kler
ken zullen bewaarplaatsen, groot twee honderd voeten 
in het vim·kant, kunnen uitgeven tegen 2s. 6d. (twee 
shillings en zes pence) per maand voor elke bewaar
plaats, indien mogelijk op niet metaal- of niet mineraal
houdenden grond, indien voor zoodanige bewaarplaatsen 

Borden enz. 

Strafbepaling op 
overtreding. 

Appel. 

Delver gerechtigd 
tot standplaats voor 
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claims. 
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schriftelijke applicaties bij hen worden ingediend in 
gevallen, waarin zoodanige stukken gronds benoodigd 
mogen zijn voor het storten van tailings of anderen 
afval der battcrijen, het plaatsen van zinkbakken of 
pannen, dammen in stede van pannen of reservoirs, 
bet bewaren van ertsen of voor zoodanige andere doel
einden als de bovengenoemde ambtenaren voor het de
gelijk bewerken der mijnen noodig mocbten acbten en 
waarvoor in de wet geen voorziening is gemaakt. 

De bepalingen, neeraelegd in art. 52d wegens bet 
niet tijdig opbetalen der licenties op speciaal geregis
treerde claims, zijn ook van toepassing op dit artikel. 

Applicanten moeten binnen eene maand na toeken
ning plannen in tri plo indienen bij de genoemde am b
tenaren, vervaardigd als aangegeven in art. 62b dezer 
wet. 

66a. Ieder die erts wegneemt van of uit de claim 
of mijnpacbt van een ander, zal verantwoordelijk zijn 
voor alle scbade en zal daarboven moeten vergoeden 
drimnaal de waarde van het door hem genomene, on
afgezien de strafrechterlijke vervolging waaraan hij zich 
blootstelt. 

67. Elk blank persoon, die op een geproclameerd of 
prospecteerveld een winkelhuis of huizen of woning 
wenscht op te richten, zal aanzoek moeten doen bij den 
Mijncommissaris voor eene of meer standlicentien daar
voor. Elke licentie zal hem het recht geven op een stuk 
gronds, groot 50 bij 50 voet, op eene door den Mijn
commissaris goedgekeurde localiteit~ doch niet ter be
lemmering der delverij op een bekend edel metaal of 
edelgesteente bevattend terrein. De Regeering zal echter 
bet recht hebben om standplaatsen van eene grootere 
afmeting uit te geven, waar zij zulks noodig acht, on
der eene licentie. 

Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche of 
jaarlijksche, naar verkiezing van den aanvrager, zal van 
tijd tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor 
eene standlicentie op een stuk grond van 50 bij 50 voet 
zal zijn 7s. Gd. per maand, terwijl de Regeering aangaande 
de standplaatsen van grootere afmetingen, naar omstan
digheden den prijs der licentie zal bepalen. 

67a. Overdracht en registratie van gedeelten van 
standplaatsen kan plaats vinden mits van zulk een ae
deelte een goedgekeurde landn1eterskaart word t gede
poneerd in het kantoor waar de registratie moet ge
schieden. Zulk een gedeelte van een standplaats zal bc
schouwd en geregistreerd worden als een afzonderlijke 
standplaats, waarvoor eene afzonderlijke standlicentie 
verschuldigd is van 3s. 9d. per maand. 
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Op zulk een gedeelte van een standplaats zal de 
geheele belasting van twee shilling en zes pence ver
schuldigd zijn, genoemd in art. 15. 

68. Ieder delver, inwoner of licentiehouder zal daar
toe opgeroepen~ hulp verleenen ter bewaring van publieke 
orde, op straffe van verlies der licen ti.e en van eene 
boete, de sorn van £25 niet tc bovengaande. 

69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd 
veld, zich schuldig makende aan opstand, rebellie of 
eenig onwettig verzet tegen de Regeering ofhet 'Yettig 
gezag op de velden zal boven en behalve de straf, door 
de wet voor zoodanige overtreding bepaald, al zijne 
rechten en goederen, op genoemd veld gelegen, ver
beuren ten faveure van den Staat. De persoon of per
sonen, op wier informatie iernand van een oi ander der 
bovenvermelde misdaden schuldig bevonden wordt, zal 
of zullen recht hebben op de helft van de waarde der 
verbeurd verklaarde gobderen. 

70. Ieder, zonder handelslicentie handel drUvendc, 
zal schuldig zijn aan de strafbepalingen van 's lands 
wet. V erder zal worden gestraft met eene boete van 
niet n1inder dan £5 en niet meer dan £25 voor 
elke overtreding of bij gebreke van betaling, met ge
Yangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor niet 
minder dan eene maand en niet meer dan zes maanden. 

a. Hij, die zonder licentie delft of zoekt naar edel 
metaal of edelgesteen ten. 

b. Hij, die zonder licentie een claim afbakent. 
c. Hij, die met of zonder licentie delft of zoekt 

naar edel metaal of edelgesteentBn op Gou
vernemen tsgronden, die daartoe niet door de 
Regeering, volgens art. 61 dezer wet, beschik
baar gesteld zijn, tenzij speciaal. verlof door 
de Regeering is gegeven. Dit speciaal verlof 
zal echter niet gegeven worden voor langer 
dan twaalf maanden, en zal vervallen indien 
binnen de zes maanden na dagteekening van 
de vergunning geen begin met prospecteeren 
is gemaakt. 

71. Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen 
drijven in onbewerkt edel metaal, amalgam of edelge
steenten, waaronder begrepen is het koopen of ver
koopen, het ruilen of verruilen van zoodanig onbewerkt 
edel metaal, amalgam of ongeslepen edelgesteenten, 
tenzij hij daartoe een speciale licentie hebbe, waarvoor 
hij £10 per jaar zal moeten betalen; met dien ver
stande, dat de enkele delver of eene maatschappij zich 
geene licentie zal behoeven te nemen voor den verkoop 
van het door hem of haar persoonlijk of op zijn of 
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haar last gedolven of gevonden onbewerkt edel metaal, 
amalgam of ongeslepen edelgesteenten. De Regeering 
heeft bet recht om de werking van het eerste gedeelte 
van dit artikel ten aanzien van een of meer edele 
metalen, amalgam of edelgesteenten geheel of gedeel
telijk op te heffen. 

Hij, die handel drijft in onbewerkt edel metaal, amalgam 
of ongeslepen edelgesteenten als boven omschreven, zon
der daartoe speciale licentie te hebben, wordt gestraft met 
eene boete van ten hoogste ~100, of gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid in geval van wanbetaling 
van ten hoogste zes maanden, of beide te zamen voor 
de eerste overtreding ; voor de tweede overtreding een 
boete van ten hoogste £200 of gevangenisstraf van ten 
hoogste twaalf maanden, met of zonder harden arbeid, 
of beide te zamen, en voor verdere overtreding boete 
of gevangenisstraf, of beide te zamen, naar het oordeel 
van het Hof. 

71a. Ieder, die in bezit gevonden wordt van amalgam 
of onbewerkt goud en geen bewijs kan leveren, dat bij 
op wettige wijze in bezit daarvan gekomen is. zal gestraft 
worden met een boete van ten hoogste £200 of gevan
genisstraf met of zonder harden arbeid van ten boogste 
twee jaren, of beide te zamen, naar den aard der zaak, 
voor de eerste overtreding. Voor de tweede overtreding 
eene boete van ten hoogste £300, of drie jaren gevan
genissstraf, met of zonder harden arbeid, of beide te 
zamen en voor verdere overtreding boete of gevange
nisstraf, of beide te zamen naar het oOI·deel van bet 
Hof, benevens met verbeurdverklaring ten voordeele 
van den Staat, van het in zijn bezit gevonden amalgam 
of onbewerkt goud. 

72. Een gelicentieerd handelaar in onbewerkt edel 
metaal, amalgam of ongeslepen edelgesteenten, zal zoo
clanige boeken van zijn bandelsbezigheid moeten bouden 
als de Regeering van t\jd tot tijd zal goedvinden te 
bepalen, en de genoemde bandelaar zal maandelijks, op 
den eersten dag van elke maand, aan het Hoofd van 
het Mijnwezen moeten opzenden eene ware en bezworen 
kopie van zoodanige boeken en in zoodanigen vorm als 
de Regeering van tijd tot tijd zal voorschrijven. 

Elke overtreding van dit artikel zal gestraft worden 
met boete van ten hoogste ,~50, of in geval van wan
betaling met gevangenisstraf van ten hoogste 1 maand. 

73. Een Ieder, die naar o·oud, enz., graaft, betzij 
voor eigen, hetzij voor een anders rekening, zal, indien 
zulks verlangd wordt, door een daartoe door de wet of de 
Regeering bevoegd verklaarden ambtenaar, zijne licentie 
moeten toonen, en bij gebreke waarvan hij zal worden 
gestraft met eene boete van £1 tot £3 sterling. 
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74. J{jj, die zieh sehuldig rnaakt aan verandering, Strafbepaling tegcn 
verplaatsing of wegneming van de bakens van een elaim, het verzetten enz. v. 
zal gestraft worden met eene boete, de som van £100 bakens. 

niet te bovengaande, en bij gebreke van betaling, met 
g~vangenisstraf~ met of zonder harden arbeid, voor eenen 
tijd van niet minder dan d.rie maanden en voor niet 
meer dan drie jaren. 

75. De houder eener licentie zal voor een stuk Overschietende 
overschietenden grond, tusschen en buiten de pennen grond. 
of bakens van claims of mijnpachten gelegen, onder 
overlegging eener schetskaart, mogen applicatie maken 
bij den betreffenden l\1ijncommissaris of Verantwoorde-
lijken klerk~ die naar bevinding van zaken daaromtrent 
zal beslissen; van zijne deeisie zal appel bij het Hoofd 
van het Mijnwezen zijn. 

De vorm van dezen grond wordt niet bepaald, doch 
de oppervlakte zal niet overtre1fen het aantal vierkante 
voeten bij deze wet yastgesteld. Ook zal dit stuk gronds 
door een blank persoon onder licentie moeten vertegen
woordigd worden. 

75a. Grond, gelegen binnen de pennen ofbakens van 
eene claim of eene mijnpacht, mag niet worden afgepend. 

Indien eene elaim of mijnpacht tc groot mocht 
worden afgebakend, of niet overeenkomstig de daarvan 
vervaardigde kaart, zal de Hegeering daaromtrent naar 
omstandigheden rnogen handelen en beslissen, en of 
bevelen dat de pennen of bakens worden verplaatst, 
of bevelen dat de kaart worde verandercl, of den te veel 
afgebakenden grond, mijnpaeht, waterrecht, enz., daar 
waar de Regeering zulks zal goedvinden, uitgeven 
onder licentie, of zulke andere maatregelen en stappen 
nemen (ook wat kosten als anderszins betreft) als haar 
wenschelijk zullen voorkomen. 

Afbakening van 
grond binnen de 
penn en van claim of 
rnijnpacht verboden 
Te groote afbake
ning. 

76. Geen kleurling zal licentiehouder kunnen zijn Kleurlingen mogen 
of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn met het geen licentie 
bewerken der delverijen, terrzij als werkvolk in dienst houden. 
van blanken. 

77. Niemand zal z\jne gekleurcte dienstboden Kleurlingen mogen 
inogen beta len in onbcwerkt edel metaal, amalgam of niet betaald worden 

'--' ' in onbewerkt edel 
on~p.~lepen edelgesteenten, op straffe van eene boete de metaal enz. 
som van £100 niet te bovengaande, en in geval van niet 
betaling, van gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid, voor een tijd perk den tijd van een jaar niet te 
bovengaande, benevens een verbeurdverklaring van 
zoodanig onbewerkt edel metaal, amalgam en ongeslepen 
edelgesteente ten f~1veure van den Staat. 

78. Jernand, die onbewerkt edel metaal, amalgam of Strafbepaling tegen 
on~eslepen edelgesteenten koopt, ruilt of aanneemt van het aannemen van 

u .__, ruw edel metaal van 
gekleurde personen, hetz\j op een geproelameerd publiek kleurlingen. 
veld, hetzij elders binnen de grenzen cler Z. A. Repu-
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bliek, zal beboet worden met eene som van £1000 niet 
te bovengaande en gevangenisstraf, m':.~t of zonder harden 
arbeid, voor een tijdperk den tijd van vijf jaren niet 
te bovengaande, benevens verbeurdverklaring van zoo
danig onbewerkt edel metaal, amalgam of ongeslepen 
edelgesteenten ten voordeele van den Staat. ' 

79. Een kleurling, die onbewerkt edel metaal, amal
gam of ongeslepen edelgesteenten verkoopt, verruilt, 
overhandigt, ontvangt of in bezit van onbewerkt edel 
metaal, amalgam of ongeslepen edelgesteenten gevonden 
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen~ 50 niet te 
bovengaande, en gevangenisstraf, den tijd van 12 maanden 
niet te bovengaande. met of zonder harden arbeid, en 
verbeurdverklaring van zoodanig ruw edel metaal, amal
gam of ongeslepen edelgesteenten, ten faveure van 
den Staat. 

80. Iemand, die een watervoor door een rijweg of 
voetpad, dat gebruikt wordt, graaft, zal een voldoendE 
veilige brug leggen; zoo niet, dan mag ieder officieel of 
pri vaat persoon de voor vullen, 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 drie maanden. 

Hij, die op eenigerlei andere wijze een rijweg of 
voetpad afsluit of belemmert, zal onderhevig zijn aan 
dezelfde boete of gevangenisstraf. 

81. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige 
beschadiging of vernieling van een mijn, clain1, machi
nerie, waterloop of ander mijneigendom of toebehooren, 
of ook maar schuldig zal zijn aan poging om gen1elde 
misdaden te begaan, zal gestraft worden met eene boete 
van £100 tot £1000 sterling of met gevangenisstraf met 
harden arbeid voor den tijd van 1 tot 10 jaren, naar 
den aard der zaak. 

82. Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste 
eigendommen met of zonder concessie van de Regeering 
of van private eigenaren mocht koopen als mijneigendom, 
om daarop te graven naar edelgesteenten of edele me
talen, en de koopsom en in contanten en in aandeelen 
van een alreeds opgerichte of nog op te richten mijn
maatschappij bedongen is, zal het heerenrecht aileen 
gerekend worden op de contante gelden, die voor bet 
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 boven
bedoelde contanten, het heerenrecht op die getaxeerde 
waarde zal moeten worden betaald. 

Indien de koopsom alleen in aandeelen is bedongen, 
zal eveneens over de getaxeerde waarde het heerenrecht 
berekend worden. 
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Op de overdracht van claims zal een heerenrecht 
betaald moeten worden van vier percent. Daarbij zullen 
de bepalingen gelden hierboven genoemrl en verder die 
omtrent heerenrecht op overdracht van vast eigendom. 

82a. Op de overdracht van standplaatsen is een 
heerenrecht verschuldigd van vier percent, waar
omtrent dezelfde bepalingen zullen gelden, als omtrent 
heerenrechten verschuldigd op overdracht van vast 
eigendom. 

83. Een gekleurd persoon, die een contract, hetzij 
mondeling, hetzij bij geschrifte, heeft aangegaan om zijn 
meester te dienen als huisknecht of als winkel- of pak
huisknecht, of om hem behulpzaam te zijn in bet be
werken van een claim, machinerie of watervoor op eenig 
geproclameerd veld en die zich zonder verlof uit zijns 
meesters dienst onttrekt of nalatig is, of weigert eenig 
werk te doen om zijn plicht te vervullen, die volgens 
wet van hem gevraagd en geeischt kan worden, of die 
dreigende en beleedigende taal bezigt tegenover zijn 
meester, diens vrouw of eenig ander persoon met wettig 
gezag over hem gesteld, zal gestraft worden met eene 
boete de som van £2 niet te bovengaande, of met ge
vangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor den 
tijd van op zijn meest eene maand, of met slagen, het 
getal van 25 niet te bovengaande. Een dienstdoend 
persoon, als bovengemeld, geen kleurling zijnde, die 
schuldig bevonden wordt aan een der overtredingen in 
dit artikel omschreven, zal gestraft worden met eene 
boete de som van £5 niet te boven gaande, of met 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor den 
tijd van hoogstens 3 maanden. De Mijncommissaris 
zal verder binnen de limieten van het veld, waarover 
hij is aangesteld, dezelfde plichten en rechten heb ben 
die, volgens wet no.13, Ao.1880, 1

) Landdrosten hebben. 
84. Elke kleurling-arbeider, binnen de grenzen 

van eene publieke delverij, zal een maandelijkschen 
verlofbrief moeten hebben, die verkrijgbaar is ten kan
tore van den 1\Iijncommissaris: of andere daartoe aan
gestelde personen, tegen betaling van eene som, ge
rekend tegen een shilling per maand. 

Voor elke overtreding van dit artikel zal de over
treder met vijf shillings boete gestraft worden. 

Dit artikel is ook van toepassing op kleurling
arbeiders, uitsluitend werkzaam zijnde tot het mijnen 
en delven op private ongeproclameerde gronden, en op 
private plaatsen, waar volgens art. 8 eene schriftelijke 
vergunning verkregen is geworden, en op gronden, die 
bewerkt worden onder concessie of mijnpacht, zoowel 

1
) Meesters- en dienstbodenwet, bladz, 797, L. W. 1840-1885. 

Heerenrecht op 
overdracht v. stand
plaatsen. 

Verplichting van 
kleurling tegenover 
zijn meester. 

Verplichting van 
dienstdoend perso
neel geen kleurlin
gen zijnde. 

Maandelijksche pas 
voor kleurlingen. 

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



Toekennen v. grond 
voor 't opstellen van 
machines. 

Kappen van brand
bout op Gonvts. 
grond. 

Strafbepaling. 

In welke gevallen 
gratis gekapt mag 
worden. 

Bepalingen om trent 
het verlaten v. oude 
en 't afbakenen van 
nieuwe claims. 

1Sfl2 J 
op Gouvernements- als op voor het publiek opengezette 
prospecteer-gronden, en op standsdorpen. . . 

85. De maatschappij of de persoon, dw mach1nes 
in voert om een of meer claims te bewerken zal, boven 
en behalve zijne gewone standplaats, het recht hebben 
op zijne claimE (kosteloos) en op eene localiteit, die niet 
bekend staat als te bevatten edele metalen of edelge
steenten~ standplaatsen groot honderd en vijftig voeten 
in het vierkant, te bekomen onder licentie tegen 2s. 6d. 
per maand, om de nmchines op te stellen, waar dit 
narnelijk doenl\ik is zonder inbreuk te maken op de 
rechten van anderen. 

86. Voor het recht om brandbout te kappen ofweg 
te voeren op of van Gouvernemcntsgrond, zal me;.:. cen 
permit kunnen verkrijgen, bcrekend tegcn £t ( ec~1 pond 
sterling) per wagenvracht; £0 7 6 (zeven shilling" zes 
pence) per sclwtskar, en £0 0 0 (zes pence) per (~{'n
persoonsdrach t. 

Gemelde permitten kunnen verkregen worden op 
Gouvernementsgronden bij den Mijncommissaris, of 
Verantwoordelijken klerk. Ten aanzien van het kappen 
van hout op privaten grond zal een overeenkomst 
moeten getroifen worden nwt den eigenaar. 

Als een persoon een stuk grond als een claim afpent, 
waarop hout groeit, zal hij niet gerechtigd zijn zoodanig 
hout voor verkoop of handel te kappen en te vervoeren. 

Ten aanzien van private gronden zullen deze som
men aan den privaten eigenaar worden terugbetaald. 

Wie hout kapt of wegvoert zonder permit of zon
der verlof van den eigenaar, zal gestraft \vorden met 
een boete van ten hoogste £2, of met gevangenisstraf 
voor een week, voor elke overtreding buiten en behalve 
de vordering tot schadevergoedir.g voor het gekapte of 
vervoerde hou t. 

86a. Het zal echter eenigen blanken persoon of 
familie vrijstaan gratis voor eigen huishoudelijk gebruik 
brandhout te verkrijgon onder to bekomen permit van 
den Mijncornmissaris, Verantwoordelijken klerk, Vrede
rechter of Veldkornet, maandelijks zoodanige permitten 
te worden vernieu wd. · 

. 87. Wahrieer op een publiek veld een delver zijne 
claim of claims wil verlaten, om zich eene nieuwe 
claim of claims af te bakenen, zal hij het recht hebben 
zulks te doen, mits hij de pennen van de claims, die 
hij verlaten wil, uittrekt en eene kennisgeving gedu
rende eene week op dien grond stelt, dat hij verlaten 
is, alsook eene kennisgeving tot dien einde op den 
Mijncommissaris of Verantwoordelijken klerk moeten 
dienen, bij gebreke waarvan hij zal onderhevig zijn 
aan eene boete van £'10 niet te bovengaande of gevan-
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genisstraf van veertien dagen tot drie maanden, met of 
zonder harden arbeid. 

De Mijncommissaris of Verantwoordelijke klerk 
hee!t bet recht te weigeren licenties uit te reiken voor 
verlaten claims binnen de zeven dagen der kennisge
ving daarna, wanneer hij vermoeden heeft, dat de ver
lating geschiedt, teneinde de betaling van heerenrech
ten te ontduiken of ingeval de claim b~j procuratie 
wordt gehouden, om aan de houders die claims te ont
vreemden. 

Hij zal v66r zulke claims uit te geven, eerst een 
onderzoek kunnen instellen en zal gerechtigd zijn de 
uitgifte van zulke claims te weigeren en die ten voor
deele van den Staat te doen opveilen. 

De vernieuwing eener prospecteer- of delvers
licentie zal door den Mijncommissaris of Verantwoor
delijken klerk geweigerd worden, wanneer claims z\jn 
afgepend op plekken, waar het volgens de artikelen 21 
en 28 dezer wet verboden is te zoeken of te delven, 
en op plekken, die naar het oordeel van den Mijncom
missaris of Verantwoordelijken klerk in onbetwistbaar 
wettig bezit zijn van anderen. 

leder, die zich schuldig maakt aan het rnoedwillig 
afpennen van claims, die aan anderen toebehooren, zal 
gestraft worden met eene boete, de som van honderd 
pond sterling niet te bovengaande, en ingeval van niet
betaling, met gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid~ voor een tijdperk van niet minder dan drie 
maanden en niet meer dan een jaar. 

88. Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van 
kracht zijn op elk geproclameerd veld, onmiddellijk na 
proclamatie in de Staatscourant. 

De Staatspresident, met advies en toesternming van 
den Uitvoerenden Raad, zal de 1nacht hebben eenige 
wijziging in- of toevoeging aan gemelde bijzondere be
palingen te rnaken op voordracht van den :Mijncom
rnissaris in overleg rnet bet Hoofd van het Mijnwezen. 

Zulke verancleringen of w~izigingen zullen van 
kraeht zijn /11 dagen na publkatie in de 8laalscourant. 

De Staatspresident, met advies en consent van <len 
Uitvoerenden Haad, zal ook de 1nacht hebbcn om bc
palingen en regulaties to maken, betzij algerneen, hetzij 
specia~tl (b. v. voor een of meerdere vel den) tot het re
gelen van zaken in deze wet genoemd of daarmede in 
verband staande, mits niet in strijd met deze wet, als 
b.v. bepalingen omtrent de wijze van delven en mijnen, 
bet nemen van veiligbeidsmaatregelen, de registratie 
van de hoeveelheid gewonnen goud en zulke andere 
onderwerpen als den Staatspresident en den Uitvoe
renderi Raad zullen blijken nadere regeling te behoeven, 

Strafbepaling tegen 
het opzettelijk afba
kenen v. eens anders 
claim. 

l\facht van Staats
president bijzondere 
regulaties op te 
trekken. 
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waartoe ook zullen mogen behooren de registratie van 
en bet uitreiken van passen aan kleurlingen. 

Onder de bepalingen en regulaties in dit artikel 
genoemd, zijn ook begrepen strafbepalingen en belas
tingbepalingen. Deze bepalingen en regulatien zullen 
kracht van wet hebben van datum van publicatie in 
de Staatscourant; zij zullen in de eerstvolgende zitting 
van den Volksraad worden voorgelegd. 

89. Het woord «publieke delverij>) zal bedoelen een 
geproclameerd terrein voor delven en mijnen door wettig 
gezag opengezet. 

Het woord «claim>) zal beteekenen of dat gedeelte 
van bet veld, waarop een persoon of personen ofmaat
schappijen wettig verkregen recbt hebben om te delven 
of te zoeken, of bet recht om op zulk stuk grond te 
delven nf t.8 zoeken. 

Private grond zal beteekenenen, de gronden aan pri
vate personen of maatscbappijen toebehoorende, blijkens 
grondbrief of transport. 

Gouvernementsgrond zal beteekenen, alle gronden 
den Staat toebehoorende. 

Het woord «kleurling)) zal beteekenen iederen 
Afrikaanschen, Aziatiscben nature! of gekleurd persoon, 
Koelie of Chinees. 

V erder zuilen aile woorden verstaan worden in den 
zin, waarin zij gewoonlijk gebruikt worden. 

90. Aile vroegere wetten, besluiten van den Volks
raad en regulatien betreffende delverijen, in strijd met 
deze wet, worden bij deze berroepen. 

De rechten op de claims verkregen onder art. 16 
van bijlage van wet no. 1., 1883, zullen van kracht 
blijven onder deze wet. 

91. Deze wet, zooals gewijzigd, treedt in werking 
van af 1 September 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 18 Augustus 1892. 

HOOFDSTUK ZIL VER. 

Wanneer op een private ongeproclameerde plaats 
zil ver of kwikzilver wordt gevonden, hetzij in zuiveren 
toestand, hetzij vermengd met andere mindere metalen, 
en zulke gronden worden bewerkt met de bedoeling 
dit metaal daaruit tc verkrijgcn, zal de eigenaar of de 
maatschappij of persoon, aan wie bet reeht op dit m etaal 
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mocht zijn verhuurd of verkocht, verplicht zijn daarvan 
binnen zeven dagen aangifte te doen bij den naastbij
zijnden l\1ijncommissaris, Verantwoordelijken klerk of 
Landdrost, die zulks dadelijk zal moeten rapporteeren 
aan het Hoofd van het Mijnwezen. 

Wanneer bovenstaande aangifte niet geschiedt, zal 
de betrokken partij onderhevig zijn aan eene boete van 
hoogstens vijf pond sterling. 

Zulk een private ongeproclameerde plaats zal als
dan niet worden geproclameerd, doch de bewerker zal 
verplicht zijn voor den grond, dien hij wenscht te be
werken, eene mijnpacht 1

) aan te vragen, waarop de be
palingen van de artt. 19 en 22 niet van toepassing zul
len zijn; doch de Regeering zal het recht hebben te 
heffen 2 1

/2 pCt. op de waarde der vondsten des vorigen 
jaars, ter bepaling waarvan de exploiteerende persoon 
of maatschappij verplicht zal z\jn behoorlijk boek te 
houden, zoodat blijkt hoeveel zilver of kwikzilver of 
andere metalen is gevonden of gewonnen, benevens de 
verkregen prijzen daarvoor. 

Wanneer zilver of kwikzilver wordt gevonden op 
geproclameerde private plaatsen of geproclameerde Gou
' ernementsgronden, zal ieder blank persoon, die daar
toe aanzoek doet bij den betrokken ambtenaar, ver
gunning kunnen verkrijgen tot het afpennen van twaalf 
claims, ter grootte ieder van een kwartsrifclaim volgens 
wet, en die te bewerken, terwijl ten opzichte van de 
betaling en boekhouding dezelfde regelen zullen gelden 
als voor bovp.r.genoemde private ongeproclameerde plaat
sen; de helft der inkomsten op private geproclameerde 
plaatsen zullen den eigenaar worden uitgekeerd. 

\Vanneer iemand claims voor het bewerken van 
zilver heeft afgepend en goud op zoodanige claims ont
dekt, zal h~j gerechtigd zijn tot het voorkeurrecht op 
zoodanige goudclaims, die onder zijne afgepende zilver
claims vallen. 

Het zal de Regeering vrijstaan om ongeprocla
meerde Gouvernementsgronden, waar de aanwezigheid 
van bovengenoemde metalen wordt vennoed, op advies 
van het Hoofd van het Mijnwezen beschikbaar te stel
len voor zoekers en aan personen of maatschappijen te 
vergunnen, onder bovenstaande voorwaarden, twaalf 
claims af te pennen en te bewerken tot verkrijging der 
bovengenoemde metalen. 

Dit artikel treedt in werking van af 1 September 
1891. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 313,:dd, 13 J-uni 1893. 
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VOORLOOPJGE REGELING VAN HET MIJNEN NAAn ONEDELE 

MINERALEN OP GEPROCLAMEERDE GRONDEN. 

Waar o p geproclameerden. grond steenkolen, as
bestos, kobalt, phosphaat, lood, koper, tin, zwavel of 
eenige andere delfstof wordt gevonden, omtrent de 
exploitatie waarvan geene andere wettelijke bepalingen 
bestaan, zal bet den Mijncommissarissen of Verantwoor
delijken klerken vrijstaan, rnet toestemming van den 
eigenaar, die met den aanvrager zulke bijzondere bepa
lingen kan maken als hem zal goeddunken, eene licentie 
tot bet delven en verkrijgen dezer· delfstoifen uit te 
reiken tegen betalina van 5s. per maand en pet· claim, 
groot 150 voet bij 400 voet, terwij l op de licentie moct 
worden aangeteekend de delfstof, waarvoor de licentie 
wordt aangevraagd en uitgereikt. 

Mocht een der edele metalen of edelgesteenten, be
doeld in ari. 2 der gewijzigde wet no. 8, 1885, op dc
zelfde claims worden gevonden, dan zal de houder der 
eerste licentie gerechtigd zijn tot de voorkeur voor bet 
verkrijgen Yan eene licentie tot het delven naar dezc 
edele metalen of edelgesteenten onder de bepalingen 
der gewijzigde wet no. 8, 1885. 

Wenscltt h'j van dit voorkeurrecht geen gebruik 
te maken, dan 7.al de 1VIijncommissaris of Verantwoor
delijke klerk zulk eene licentie aan een anderen aan
vrager kunnen uitreiken. 

Mocht een der bovenbedoelde onedele delfstoifen 
gevonden worden op een claim, uitgenomen onder en 
bedoeld bij de gewijzigde wet no. 8, 1885, dan zal de 
persoon, diu daarvoor liecntie verkrijgt, zorg drageu, dat 
aan den houder van die daim geen schade of overlast 
word t veroorzaakt. 

De htlft dezer licentiegelden zal aan den eigenaar 
worden uitbetaald. 

Ten opzichte van de bewerking der bier bedoelde 
delfstoifen op Gouvernementsgrond, zal de Uitvoerendc 
Raad hieromtrent bepalingen en regnlaties knnnen 
maken, die kracht van wet zullen hehhen tot de 
volgende zitting van den Edelachtb. Volksraad, als hij zal 
wenschel\jk achten, mits deze hepalingen en regulaties 
niet in strijd zijn met reeds bestaande wetten. 
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B EPA LIN G EN 1
) 

OMTHEN1' STEI•;NMAKEHS-, KLIPBREKEHS- EN KALKBRANDEHS
LICENTIEN. 

Artikel 1. Een ieder, die op Gouvernementsgrondcn, 
hetzij geproclameerd of ongeproclameerd of op gepro
clameerde private gronden, de stoffen wenscht te ver
krijgen om steenen te maken, of om kalk te branden, 
clan wel aldaar klippen voor bouwmateriaal wenscht tc 
breken. zal zich n10eten voorzien van eene licentie 
tegcn 5 shillings per rnaand, bij verzuim waarvan ecne 
boete zal kunnen worden opgelegd van hoogstens £5 of 
hoogstens veertien dagen gevangenistraf bij wanbc
taling daarvan. 

2. Znlk eene licentie zal kunnen worden verkregen 
ten kantore van den Landdrost, 1\1ijncommissaris, V cr
antwoordel\jken kJerk of Resident-Vrederechter, onder 
wiens administratie de gronclen ressorteeren en aan 
wicn de uitrciking van licentien is opgedragen. 

3. Ecn stecnmakers- en een klipbrekcrslicentie geeft 
het recht om de stoffen, benoodigd voor de doeleinden 
als vermeld in art. 1, te verkrijgen en te be-vverken op 
eene oppervlakte van 50' X 50' en voor kalkbranden op 
eene oppervlakte van 25' X 25'. 

4. De ambtenaren, genoemd in art. 2, zullen aan 
houders van licentien, bedoeld in art. 3, mits niet op 
eenc bekende edel metaal of edelgesteenten houdende 
localiteit, kunnen verleenen: 

a. Eene vergunning tot het gelJruik eeuet· stawl
plaats groot GO' X f)O' voor woning, mits in de 
nabijheid van den grond door hem onder ge
noemde licentie gehouden, waarvoor uiet zal be-

hoeven te worden hetaald, floch welke standplaats 
1nen znl rnoeten verlaten e{'n maand nadat kcn
nisgeving door genoemden ambtcnaar is geschied. 

lJ. Eene licentie tot gebl'uik van een of meer be
waarplaatsen groot 200' X 200' in het vim·kant, 
tegen betaling van 2s. Gel. voor iedere bcwaarplaats 
per maand, tot ltet vorrnen van stecnen, het be
werken van klippen, lJCt brandcn ran kalk on 
andere doeleinden in verband rnet de licentien, 
genoemd in art. 3, onder voorwaarde dat deze 
bewaarplaats-licentien maandelijks moeten wor
den vernieuwd en de an1btenaar het recht 

1
) Deze bepalingen werden vastgesteld bij Uitv. Raadsbesluit art. 415 

dd. 15 Sept. 18!H, uit kracht van E.V.R.B. art. 1265, dd. 4 .Aug. 18fll 
bladz. 292 van dit wetboek, en goedgekeurd door E.V.R.B. art. 18$ 
dd. 17 Mei 1892. · 
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heeft de vernieuwing der licentie te weigeren, 
wanneer de betaling twee dagen ten achter is, 
of de houder de licenties genoemd onder art. 3 
niet opbetaalt. 

De intrekking der vergunning of weigerlng van 
vernieuwing der licentie als onder lett. a en u, geeft 
geenerlei recht tot schadevergoeding, tcrwijl door den 
genoemden am btenaar hoogstens nog eene maand tijd 
I(an worden gegeven de zich op den grond bevindende 
goederen te verwijderen, na welken termijn deze bij 
niet-verwijdering bet eigendom van den eigenaar van 
den grond zullen worden. 

5. Wenscht een der ambtenaren, bevoegd tot de 
uitreiking van buvenstaancle licentien en vergunningen, 
cen gedeelte Gouvernernentsgrond, hetzij geproclameerd 
of ongeproclameerd, voor genoemde doeleinden beschik
baar te stellen, dan zal de toestemming der Regeering 
daarvoor noodig zijn, die zoo noodig en desverlangd 
speciale bepalingen en regulatien kan vaststellen. 

6. Op geproclameerde private gronden moet de 
aanvrager de vergunning van den eigenaar van de 
plaats of bet gedeelte der plaats overleggen, alvorens 
de betrokken ambtenaar de licentie zal kunnen uitrei
ken. De eigenaar van den grond zal even wel met den 
aanvrager zulke speciale bepalingen en overeenkoms+en 
kunnen maken als hem zal goeddunken. 

7. Het 3
/ 4 gedeeltc der licentiegelden op private 

geproclameerde gronden zal den eigenaar met het aan
deel der licentiegelden, hem toekomende, volgens de 
gewUzigde wet no. 8, 1885. worden gerestitueerd. 

8. Geen der . bovengenoemde l icentien zal mogen 
\vorden verleend op gronden, gehouden onder prospec
teer- of delverslicentie volgens de gevvijzigde vvet no. 
10, '1891, dan, tenzij rnet toestemming van den rwuder 
van laatstgemclde lieentie, noeh ook op zoodanige andere 
plaatsen, al waar de betrokken am btenaar zulks niet 
wenschelijk acht. 

9. Geen licentie zal voor ]angeren tijd rnogen wordt-m 
verleend dan de vcrgunningen in artt. 6 en 8 bcdoeld, 
vermelden, terw~il bij niet-vermelding daarin van een 
termijn, de licentie maandelijks zal moeten worden 
vernieuwd. 

10. Mocht op een publieke delverij op een der 
stukken gronds, gehoudea onder steenmakers-, klip
brekers-, kalkbranders- of hcwaarplaatslicentie of ge
bruik voor bewoning, de aanwezigheid van goud, zilver, 
kwikzilver of cen der edele rnetalen of edelgesteenten, 
bcdoeld in art. 2 dcr gewijzigde wet no. '10, 1891, 
word~n vermo~d of ontdekt, dan zal de houder der Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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eerstgenoemde licentie of vergunning gedurende Mm 
maand de voorkeur genieten tot het verkrijgen, boven 
zijne gewone licentie, van eene licentie tot het prospec:.. 
teeren of del ven daarnaar. 

11. W ordt de proclamatie van eene plaats of van Wat met zulke li
eenig gedeelte eener plaats~ als bedoeld in art. 60, volgens centiesgeschiedtbij 
de gewijzigde wet no. 10, 1891, teruggetrokken, dan sluitingderdelverij. 
zal de licentie daarna niet worden vernieuwd, doch de 
voormalige licentiehouder of diens rechtverkrijgende 
zal den eigenaar, zoolang de speciale vergunning of 
overeenkomst nog duurt, boven en behal ve de speciale 
bepalingen, welke mochten z\jn vastgesteld de gelden 
vroeo·er voor licentien te betalen, uitkeeren. 

Regeering kan ver
nieu wing weigeren 
zonder tot schade
vergoeding ver
plicht te zijn. 

12. De Regeering zal voor Gouvernementsgronden 
wannePr door ha<1r geen speciale bepalingen zijn ge
maakt~ het recht hebben ten allen tijde de vernieuwing 
eener licentie te weigeren, zonder aansprakelij_k gesteld 
te kunnen worden voor eenige schadevergoed1ng. 

13. Alle vroeger verleende, thans bestaande vergun- Herziening v. reeds 
ningen, zullen volgens de bepalingen als boven moeten bestaande vergun
worden herzien en geregeld bij de inwerkingtreding ningen. 
dezer bepalingen. 

14. Deze bepalingen treden in werking en zijn van Inwerkingtreding. 
kracht van af datum van publicatie. 1) 

WET No 19, 1892. 2

) 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 10, 1886, 

OP DE ST ADS RADEN VOOH DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Ter uitvoering van de artt. 140 en '143 der Grondwet 
word t bepaald als volgt : 

AnTIKEL 1. Elk dorp in de Hepubliek, met eene Verklaring tot stad 
bevolking van niet minder dan 500 blanke personen, 
kan door de Regeering, mot advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad, verklaard worden tot een stad 
volgens dezo wet, met de macht en bevoegdheid van een 
rechtspersoon. 

1
) Deze publicatie vond plaats in de Staatscoumnt van 16 Sept. '91. 

2
) Zie art 1R, bijlage tot de Grondwet bladz. 682 L. W. 1840-1885, 

artt. 11 en 14 wet 3, 1881, bladz. 1027 L. W. 1849-1885, wet no. 10, 
J 880, bladz. 658 L. W. 1849-1885, wet no. 10, 1886, hladz. 35 L. W. 
1886-1887, artt. 140 en 143 Grondwet., bladz. 19-! L. W. 1888-1889, 
E.V.R.B. artt. 1114 en 1116, dd. 11 Augustus 18921 en E.V. R.B. dd. 3l, 
Augustus 1893, art. 1257. 
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2. Zulke stad is gerechtigd de regeling en het 
bestuur van de huishouding der stad, onder een stads
l'aad te stellen, bestaande nit zes of acht leden, naar de 
bevolking, en aan het hoofa waarvan door de Hegeering 
geplaats wordt een burgemeester, die ex officio, de 
voorzitter is van den stadsraad en door den Staat 
O'esalarieerd wordt. 0 

3. De Landdrost van het district is gereehtigd en 
gehouden, wanneer een schriftelijk verzoek aan hem 
wordt gericht, door niet minder dan 25 stemgerechtigde 
inwoners, eene bijeenkomst van stmngereclltigdc inwo
ners te beroepen mn te bcslissen of een stadsraacl zal 
worden opgericht. 

Stemgerechtigde inwoners voor de doeleinden dczer 
wet zijn: 

a. De stemgerechtigde burgers. 
b. Zij, die in de betrokken stad. een vast eigendom 

bezitten van minstens £100 waarde, rnet dien 
verstande, dat verlies van den vereischten 
grondeigendom onmiddell~jk verlies van ]Jet 
sternrecht tengevolge heeft. 

Zoobng de \vttardeering van ]Jet vast gued nog niet 
heeft plaats gel ~ad, ingevolge art. 8 dezer wet, zal gelden 
1 le waardeering van den Landdrost en den V eldkornet 
van het dorp. 

4. Van doze bijeenkomst wordt door hem Ininstens 
drie weken te voren kennis gegeven, in de Staatscountnt of 
een der plaatselijke couranten in de landstaal, en door 
aanplakking voor ]Jet Landdrostkantoor van het district. 

G. De Landd rust zal van dezc bijeenkomst voor
zitter zUn en dool' de HH'erderl1eicl 1ler stemgereel1tigde 
inwoners doeu beslissen uf er een stadsraad zal zijn 
of niet. 

G. \iV orclt er tot de oprichting van een stadsraad 
hesloten, dan zal tegelijkertijd hij meeJ'flerheid van 
sternrnen eeue cornmissic uit de stmngereclttigde inwo
ners worden benoemd orn regu latien voor de regcling, 
hestuur en ltuishonding der stad op te ·stellen. 

7. ])eze ~~omnrissie zal hinnen twer maanden 1ln 
stadsregulatien opstellen en :mn d('H Landdrost inz(•nd('n. 
Deze zal dadelij k eenc bijeenkornst bijeenroepen bij kcn
nisge~ing up ~le wijze bij al't,, ,1 vuot·gescl1even, en daar 
de b~J hem 1ngezonden concept-regulatien voorleggen. 
Rij deze bijeenkomst zal de Landdrost voorzitter zijn. 
]ndien de eunnnissie niet hinnen twee maanden aan }mar 
updraeht vo1doet, zal die commissie vervallen z~jn. De 
Landdrost zn l dan eene nieu we bijeenkomst moeten 
bijeenroepen, op de wijze als bij art. 4 voorgeschreven, 
en eene nieu we eom1nissie zal moeten gekozen worden, 
als bepaald bij art, 6, 
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8. In de stadsregulatien wordt de grensscheiding van 
de stad omschreven, de stad desnoods in wij ken ver
deeld, het getal wij lunees ters bepaald en hunne p lich ten 
en macht omschreven, ook voorziening gemaakt omtrent 
de klassificatie in waardeering van het vast goed; en 
worden daarin verder bepalingen voor alle andere doel
einden van algemeen belang en van boeten en straiTen 
op overtredingen van regulatien vastgesteld. 

9. In de bijeenkomst bedoeld in het eerste lid van 
art. 7, wordt eerst elke regulatie in het bijzonder en 
daarna het geheel tot sten;uning gebracht, of dezelve 
aangenomen, verbeterd of verworpen zullen worden. 

,j 0. De door de b~jeenkomst aangenomene regnlatien 
\vorden door den Voorzitter onverwij ld aan den Staats
secretaris toegezonden, orn 1loor den Uitvoerenden Raacl 
goedgekeurd of veranderd te worden, waarna dezelve, 
op do gewono wijze gepublic2erd zijnde, kracht Yarl 

wet verkr~jgen zullen, tot clat de Eerste Volksraad 
daaromtrent nader beslissen zal. 

1/J. Nadat de regulatien zullen zijn vastgesteld en 
kracht van \vet hebben bekomen, zullon dezelve van tijd 
tot tijel mogen worden gewijzigd, doch daartoe zal een 
schriftelijk verzo2k, door minstens vijf-en-twintig sten1-
gerechtigde inwoners onderteekend, aan den stadsraad 
moeten worden ingezonden, die dan na eene kennis
geving van minstens veertien dagen, op de wijze hier
voren beschreven, eene b~jeenkomst van stemgerechtigde 
inwoners zal doen houden, in welke bijeenkomst de 
verlangde vvijzigingen op dezelfde wijze zullen moeten 
worden aangenomen, om claarna de goedkeuring van 
den Uitvoerenden Raad en kracht van wet te erlangen, 
als omtrent de oorspronkelUke regulatien is hepaald. 

12. Geene stadsregulatie zal in strijd mogen zijn 
met deze wet. 

13. Nadat de stadsregulatien zullen z~jn goedgekeurd 
en gepubliceerd, zal de Landdrost., na eene kennisgeving 
van minstens veertien dagen, op de wijze hiervoren be
paald, de leden van den stadsraad doen kiezen op cene 
hUeenkomst waarvan hij voorzitter zal zijn. 

14. Niemand zal als lid van den starlsraad worden 
gekozen, tenzij hij eigenaar is van vast goed, gelegen 
in de stad, ter waarde van rninstens £500, en zelf in 
de stad woont. 

15. De kiezing van leden van den stadsraad geschiedt 
bij meerderheid van stemmen. bij gesloten stembrie(jes, 
nadat de candidaat eerst door iemand der stemgerech
tigde inwoners zal zijn voorgesteld en door een ander 
gesecondeerd; wanneer de stem men staken zal opnieuw 
worden gestemd en weder stakende, zal het lot beslissen 
tusscheri de betrokken candidaten. 

Inhoud der regula
ties. 

Behandeling der re
gula ties door bijeen
komst v. inwoners. 

Aan goedkeuring v. 
den tTitv. Raad 
onderworpen. 
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l.:.ties. 
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Niemand zal als gekozen beschouwd worden, <lie 
niet minstens 25 stemmen op zich vereenigd heeft. 

16. Bij het einde van het eerste jaar na de eerste 
kiezing zal de helft der leden b~j loting en daarna bij 
het einde van elk volgend jaar de overige helft in volg
orde aftreden. zullende daarvan een behoorlijk register 
worden gehouden. De afgetredenen zijn echter weder 
herkiesbaar. 

17. Een lid, gekozen in plaats van een ander, wiens 
diensttijd bij z~j n aftreden of overlijden nog niet ver
streken was, zal moeten aftreden op denzelfden tijd 
waarop z~jn voorganger had moeten aftreden. 

/18. De verdere verkiezin6 van leden van den stads
raad en ook elke kiezing in plaats van een lid, dat af
treedt of ophoudt lid te zijn, zal geschieden in over
eenstemming met de stadsregulatien, die daaromtrent 
zullen zijn gemaakt en vastgesteld. 

19. Eenig lid van den stadsraad, dat ophoudt het 
vereischte vast goed te bezitten, of zonder verlof van 
den stadsraad voor meer dan vier gewone zittingen 
afwezig blijft, of insolvent wordt, of onbekwaam om 
de plichten van zijn ambt waar te nemen wegens 
lichaamsgebreken of krenking van verstandsvermogens, 
of eene betrekking onder den stadsraad aanneemt, 
waaraan betaling is verbonden, zal zijn ambt als lid 
van den stadsraad verbeuren. 

20. Indien de stadsraad verzuimt voor een open
gevallen plaats van lid van den stadsraad eene ver
kiezing te doen houden, dan zal het aan den Landdrost 
vrijstaan, op verzoek in geschrifte van vijf of meer 
stemgerechtigde inwoners, eene bijeenkomst te beroe
pen, ten einde zoodanige verkiezing te doen plaats vinden. 

21. De leden van den stadsi'aad zullen hunne ge
regelde bijeenkomsten tot het verrichten van bezigheden 
minstens tweemaal in de maand moeten houden. 

22. Het quorum van leden van den stadsraad voor de 
verrichting van bezigheden bestaat uit een lid meer, 
dan de heJft van het voltallig gekozen getal. 

23. De stadsraad kan een secretaris en een the
sauri3r benoemen en zulke andere beambten als vol
gens stadsregulatien worden toegestaan en hen nit 
hunne bediening ontslaan. 

De thesaurier zal verplicht z~jn ten genoege van 
den stadsraad borg te stellen voor de behoorlijke nako-
mincr zijner plichten. · 

~4. Geen lid van den stadsraad zal uit de stads
kas eenig salaris of loon ontvangen voor bijwoning der 
zittincren, op verbeurte van zijn ambt. 

2%. De stad<:raad zal geregelde notulen zijner ver-
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ricbtingen doen houden, die na goedkeuring door den 
voorzitter en f'ecretaris zullen worden onderteekend. 

26. De Stadsraad zal behoorlijk doen boekhouden 
van de ontvangsten en uitgaven; de boeken zullen op 
den eersten Woensdag van elke maand ter inzage en 
tot onderzoek van stemgerechtigde inwoners open zijn. 

27. De rekening van stadsuitgaven en inkomsten 
zal op den 31sten December van elk jaar afgesloten 
worden en een afschrift daarvan v66r bet einde der 
maand Januari daaropvolgende ten kantore van den 
stadsraad ter inzage en vom· onderzoek van stemge
rechtigde inwoners worden geplaatst. 

Ouk zal die rekening in de maand Januari in de 
Staatscourant gepubliceerd moeten worden. 

28. De inkomsten der stad bestaan in: 
a. De recognitie door ieder eigenaar van een erf 

of gedeelte daarvan volgens wet te betalen. 
b. Uit een zekere penning van de getaxeerde 

\vaarde der bebouwde en onbebou\vde erven 
en woningen, niet te bovengaande een penny 
in het pond. 

c. De opbrengsten der markt- en schutgelden en 
der cablicentien. 

d. Huur van het gebruik der stedelijke eigen
dommen. 

e. Alle boeten op overtredingen der stadsveror
deningen. 

f. Aile andere stedelijke inkomsten. 

De stadsraad zal voor het heffen van een:ige verdere 
belasting de goedkeuring van den Eersten Volksraad 
vooraf moeten ontvangen. 

29. Geene staats- of kerkelijke eigendommen, als
mede liefdadigheids-inrichtingen, zullen met eenige be
lasting bezwaard worden; de erven echter, welke voor 
openbaar kerkplein zijn uitgegeven, zullen aileen onbe
last blijven, zoolang zij niet omheind zijn. 

30. De stadsinkomsten worden ingevorderd door 
den tbesaurier of eenig door den stadsraad gernachtigd 
persoon en door dezen aan den stadsraad verantwoord. 

31. De stadsbelasting kan zoowel van den eigenaar 
als van den bewoner van bet belaste vastgoed worden 
gevorderd, zonder beneming van bet recbt van schadever
goeding van den een of den ander, en met dien verstande, 
dat geen bewoner, die geen eigenaar is, aansprakel~jk 
zal zijn voor belasting, die betaalbaar is geworden op 
het door hem bewoonde goed v6br den tijd z~jner 
inwonincr. 

32. De stadsraad zal de macht bebben nachtwachten 
en straatl:tewaarders aan te stellen, als opzicht over 

Te houden boeken. 
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straten en publieke werken en eigendommen, en tot 
be waring der rust in de stad ~et de 1nacht van politie
dienaren. 

33. De stadsraad zal de macht hebben tot bet aan
koopen van brandspuiten, het oprichten van lampen 
aan de straten, pleinen en andere openbare plaatsen in 
de stad, bet leggen van bruggen, dammen en andere 
waterwerken, het verdeelen van het water tot bevoch
tiging van erven, het instandhouden en beheer van alle 
publieke straten, hruggen, \vaterslooten, enz., hinnen de 
stadsgronden. 

34. De stadsraad zal de macht hebben tot; het op
richten van marlden en schntkralen, onder zulke regu·· 
latien als daarmntrent door de stemgerechtigde inwoners 
zullen zijn goedgekeurd en door den lJitvoerenden Haad 
bekrach tigd. 

3G. In de stadsregulatien zullen ook voorzieningcn 
voorkmnen voor het onderzoeken en ijken van maten 
en gewichten, voor het aanhouden van slachterijen en 
reinheid bij en in dezelve, omtrent het geweldig drijven 
of jagen door de straten met wagens, karren, of te paard, 
voor de wegruiming van hindernissen en vuilnis, en 
eindelijk voor hetgeen er meer te pas n1ocht komen in 
een geregeld stadsbestuur. 

36. De stadsraad mag in overeenkomst treden voor 
het doen van openbare werken en het leveren van be
noodigdheden~ doch geene zulke overeenkornst mag 
worden gesloten voor eene som £30 te bovengaande, 
zonder behoorlijke aanvrage van tenders, en geen lid 
van den stadsraad zal direct of indirect een aandeel in 
znlke overeenkomst of tender hebben, onder strafl'e van 
het verlies van zijn arnbt als lid van den stadsraad, en 
onder verbeurte van al het voorcleel van zulk aandeel, 
alsmede van eene geld boete van ten hoogste een 
honderd pond sterling. 

37. De stadsraad is gerechtigd orn huizen of grond 
voor stadsdoeleinden te koopen of te huren, doch in 
het eerste geval zal de goedkeuring van minstens twee 
derden der stemgerechtigde inwoners, aan wezig op eene 
openbare bijeenkomst door den stadsraad wettiglijk, in 
termen van art. 4, tot dat einde beroepen, en de he
krachtiging van den Uitvoerenden Haad moeten worden 
verkregen. 

38. Het eigendomsrecht op al de vaste stadseigen
dommen is in den stadsraad gevestigd zonder Inacht 
van vervreemding, hetzij bij wijze van verkoop, scherr
king, verhuur als anderszins, tenzij de toesteinming 
daartoe gegeven worde op eene openbare vergadering 
der stemgerechtigde inwoners, wettiglijk in termen van 
het voorga~tndo artikol bijeongeroepen, waar rninstons 
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een vim·de dier inwoners tegenwoordig is, door minstens 
twee derden der stemmen. Daarna is nog de goedkeu
ring van den Uitvoerenden Raad noodig, die volkomen 
bevoegd is z\jne gocdkeuring to weigeren. 

:-39. Het eigendomsrecht op al do losse stadseigen
dommen is in den stadsraad gevestigd, die ovr.r dezelve 
naar de vereisehten van do belangen der starl kan be
schikken. ne stadsraad is gehouden van alle losse stads
eigendommen inventaris te hondcn; de inventaris, op
gemaakt op elken 1sten .Tannari, zal met behoorlijke 
toelichting van de verschillen met clien van het vorige 
jaar, in de rnaand .Tannari ten kantore van den stads
raad ter inzage van stemgerechtigde inwoners moeten 
liucten. 

t:"b 
/j~O. De stct<tsraad lcgt ter eel'stc instantie de l>oetcn 

en straiTen op die. bij de sbtdsregulatien zijn voorgc
sehrcven, en Lopaalt het bedrag der bolasti ng dat 
wcttiglijk verschuldig is, op <le wijze door de stadsre
gu1atien to worden vastgesteld. Bij gebreke van 
betaling wordt de Landdrost van hot district gernach
tigd en is h\j verplicht de nitspraak van den stadsraad 
nit te voeren, op dezelfne wijze als een vonnis of 
rechtspraak, die dour hem is geveld; van de ui.tspraak 
van den stadsraad zal de verongelijkte partij in hoo
ger beroep voor den Landdrost en vervolgens voor de 
Hoogere .Hoven rnogen kmnen, op dezelfde wijze als 
in de regulation voor civiele en crimineele procedures 
is voorzien. 

4-1. Do l)()ete onder de stadsregnlatien opgelegd, 
zullen ten hehoeve der stadskas zijn, doch zal het aan 
den stadsraad geoorloofd zijn een gedeelte claarvan aan 
den aanbrenger in eene zaak toe te staan. 

42. 11ij alle b\jeenkomsten in rlrz0 wet bepaald en 
\Vaar er geene voorziening is gemaakt wie voorzitter zal 
zijn, zal dn voorzitter door de rneerderheid der aan
wczige stemgerechtigde inwoners worden gekozen, tenzij 
anders in de stadsregulatien is voorzien. De voorzitter 
zal b\j staking van stemrnen eene beslissende stem 
hebben, en ter eerste instantie over de verkiesbaarheid 
van eenen candidaat beslissen, die bij de bijeenkomst 
wordt voorgedragen. 

43. AJle kosten tot bet in working brengen van de 
voorzieningen dezer wet, ziLlion door tle sta<lskas \VOr
den gedragen. 

<14. Erven, staandf' op naarn van het Gouverne
rnent, op bet oogenblik dat een stadsraacl in Vi'erking treedt, 
zu lien staatseigPndmn bl ijven. 

45. De geu1eene dorps- of stadsgrond zal beschonwd 
wonlrn hct ei~cn<1orn t(~ zijn der stad, en de regeling 
van Itct gebnuk daarvau zal aau dcu stadsraad opge-

36 

Dito van roerend 
goed. 

Inventnris daarnm 
op te maken. 

Stadsraml besluit 
over 't opleggeu van 
boeten enz. 

Landd.rost verplich t 
zulk vonnis uit te 
yoeren. 

AppeL 

Boeten in stadskas. 
Belooning v. aan
brenger. 

Verkiez. en macht 
van den voorzitter 
op publiekc bijeen
komsten, 

Kosten aan hct in
werkingbrengen de
zer wet verbonden. 

Erven op naam van 
het Gouvernement. 

Bcpalingen om trent 
dorps ofstadsgrond. 
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dragen zijn. Wanneer echter de Regeering voor uit
breiding van de stad. dan wel voor militaire of andere 
doeleinden van staatsbelang, de dorps.- of stadsgronden 
of een deel daarvan voor tijdel\jk of permanent gebruikt 
noodig heeft, kan daartoe door den Uitvoerenden Raad 
verlof worden gegeven. De regeling en beslissing van 
den Uitvoerenden Raad daaromtrent zal finaal zijn, onder 
nadere goedkeuring van den Eersten Volksraad. 

40. Alle bepalingen, voorkomende in wetten of in 
stadsregn]atien, met deze wet in strijd, worden rtier
rnecle herroepen. Alle stadsregulatien zullen in over
eenstemming rnet deze \\'et moeten worden gebracht. 
De beslissing hierover en de regeling daarvan zjjn opge
dragen aan den Uitvoerenden Raad. 

47. Deze wet zal in werking treden dadelijk na 
publicatie in de Staatscourant. 1) 

Gou vern em en tskan to or, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 22 Augustus 1892. 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 3, -1890. 

Goedgelceurd en vnstgestel(l dooT den Rdelachth. l'.J'ersten Volksraad, 
bij art. 1146 tot en 1net art. 1186 zijner notulen, dd. 12 Att[J. 
tot en rnet 17 Aug. 1892. 

A HTIT\EL 1. Alle goedm~en van lmitenaf ingevoerd, 
zjjn, hellOndons <lo nadero hopalingnn dozm· wet, onder
worpon aan cer1 in voerrocltt van 7 1/ 2 pet. der waaroe, 
welko vum· inklaring on betaling van gozegde rechten 
de ware loopende of contante marktwaarde moet z\jn 
van de voor verzending gepakte en gereed liggende 
goederen, ter plaatse waar z\j door den invoerder ge-

1
) Deze wet 'verd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats

courant van 24 Augustus 1892. 
2

) Deze wet vervangt wet no. 3, 1890. Zie deter plaatse aangehaalde 
wetten en besluiten. Zie verder E.V.R.B. art. 1078, dd. 14 Aug. 1893; 
E.V.R.B. art. 113G, dd. 21 Aug. 1893; E. V.H.B. art. 1369, dd.. 9 Sept. 1893; 
Gouv. kennisgeving no. 304, R. 10905/93. 
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kocht of gekregon mogc zijn, rnet het doel ou1 zc binnen 
de grenzen van deze Hcpubliek te voeren; en in gcval, 
dat goederen rechtstreeks ingevoenl zijn uit plaatsen in 
overzeesche staten, gewesten en kolonien, bniten Zuid
Afrika, zal twintig (20) pet. gelegd worden op genoemde 
waarde voor inklaring en betaling van invoerrechten, 
met uitzondering van de navolgende goederen, welke 
geheel vrijgesteld worden van invoerrechten: 

a. Alle soorten van levende have, be halve het vee, 
komende van het noorden en noordwesten 
dezer Republiek, echter uitgesloten bet vee, 
komende van Britsch Bechuanaland en die 
kafferstammen, welke met deze Republiek een 
verbond van vriendschap en vrijen handel 
gesloten hebben. Aanteelvee, komende van 
het noorden en noordwesten dezer Repu bliek, 
bestemd voor eigen gebruik en boerder\i, zal 
ook vrij zijn van belasting, mits dit bij be
cedigde verklaring behoorlijk aan den belas
tinggaarder bewezen wordt. 

v. Banknoten of ander circu1atiepapier, en rnunt
specien, die als wettig betaalmirldel in dezen 
Staat zijn toegelaten. 

c. Lees- en muziekboeken, landkaarten en gedrukte 
sehoolbehoeften, couranten, pamf1etten en tijd
schriften. 

d. Gocderen door de jaeht buiteuslands verkregen 
duor (le burgers dozer Hepublick. 

e. Produeten van den Oranje Vrijstaat en de J•ro
vinde Mozarnbique onder certificaat van oor
sprong van Landrlrost, Resident-Vrederechte!' 
of Consul ingevoerd, 

f. \Vagcns en rijtuigen in gebruik van personen, 
die met een bezoek naar de Republiek komen 
en er weder mede teruggaan, alsook wagens 
en r\jtuigen in gebruik van personen, die met 
lmn hoerderU trekken, met bet doel om zich 
in de Hepubliek te kornen vestigen. 

g. Boom-, bloem- en groentezaden. 
h. Gebruikte meubelen en werktnigen van hand

werkslieden en personen, die zich in de 
Republiek komen vestigen. 

2. Aile machinerien, zonder uitzondering, zullen 
onderworpen zijn aan oen invoerbelasting van 1 1

/ 2 pet. 
der waarde. 

~H.-Voor artikelen, komende onder machinerien, 
zie bijlage A achter deze wet. 

Berekening der 
waarde. 

Vrijstellingen. 

Invoerrecht op 
machinerHin. 
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3. De volgende artikelen zijn boven en ~ehalve het 
algemeen invoerrecht ad 71

/ 2 pet., nog onderworpen aan 
eene speeiale invoerbelasting, als omschreven achter 
elk artik el. 

Alle drukwerk met uitzondering van de artikelon, 
vrijgesteld bij artikel 1, letter c, mot 100 pet. 

Vleesch in blikjes, niet anders gespocificeerd, uwt 
5 percent. 

Goud-, zilver- en juwelierswaren 12 1
/ 2 pet. 

Geweren en pistolen per loop . . . . . . 
Alle gevulde patronen voor achterlaad-

geweren, per duizend ....... . 
l(ruit . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dynamiet en andere ontplofbare stofl'en 
Lood ...... . 
Hagel ............. . 
Tabak (ruwe staat) . . . . . . . 
Tabak (gemanufactureerd) snuif . . 
Boter, butterine. margerine, ghee . 
1\.aas . . . . . . . . . . . . . 
*) Chicorei . . . . . . . . . . 
·Koffie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thee ............ . 
Haver, per bundel of per baal 
Gerst- en ha verzaad en rnout . . . . . . 
Gebak, beschuit of koek in blikjes of niet 
~iielies en kafl'erkoren . . . . . . . . . 
Meel en koorn . . . . . . . . . . 
Varkensvleesch, varkensvet (lard), ham, 

spek en worst . . . . . . . . 
Eieren, per dozijn . . . . . 
Rijst en dholl . . . . . . 
Suiker .............. . 
Ingelegde en gedroogde vruchton en 

groenten, lekkers en jams 
Versche vruchten, groe'nten en aard-

vruchten .......... . 
Zeep~ gewone voor huishoudelijk gebruik 

en zachte ............ . 
Zeep, geparfurneerde, toilet en alle andere 

soorten .... 
Steenkolen . . 
Cokes .. . 
Cement ... . 
Bier, per gallon 

£ s. d. 
0 '10 0 

0 50 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 26 
0 2 6 
0 50 
0 50\ 
0 7 6 
0 2 6 
0 2 6 
0 50 
0 50 
1 50 
0 2 6 
0 7 6 

4 10 0 
0 0 6 
0 1 6 
0 3 6 

-1 50 

-1 50 

0 50 

o too 
0 7 6 
0 50 
0 50 
0 3 0 

*) Goederen bestaande uit een rnengsel, znllen belast worden naar 
het hoogstbelastbare artikel in gezegd mengsel voorkomende. 
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*) Alle gedistilleerde dranken of vloei
stolTenl het product van de aangren
zende Staten en Kolonien van 11 o tot 
50° ingesloten, gernetenmet den alcohol
meter van Tralles, wijn daarbij inge-
sloten. per gallon . · . . . . . . . . 0 6 0 

do. do. zoetgemaakte of geparfu-
meerde likeuren en cordials per gallon 0 G 0 

A lle gedistilleerde drank en of vloeistollen 
van over zee, geen product van Zuid
Afrika zijnde, van 1'1 o tot50° ingesloten, 
gemeten rnet den alcoholmeter van 
Tralles, per gallon . . . . . . . . . 0 10 0 

do. do. zoetgemaakte of geparfu-
meerde likeuren en cordials, per gallon 0 10 0 

Alle gedistilleerde dranken of vloeistoffen 
buven 50° of proef, onverschillig van 
waar ingevoerd, per gallon . . . 

Champagne of mousseerende wijnen per 
gallon ..... . 

Azijn per gallon . . . 
Sigaren per honderd . 
Kafferpikken per stuk 
Katferkralen per pond 

1_ 0 0 

0 10 0 
0 3 0 
0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 (j Koperdraad per pond . . . . . . . . 

Uniform- of livereikleederen, broek, baatje, 
jas, per stuk . . . . . . . . . . . . 0 1 6 

Groot vee, van vrijstelling nitgesloten bij 
punt a, art 1, per stuk . . . . . . . 0 10 0 

Klein vee, dito dito . . . . . . . . . . . 0 1 0 
4. lnvoer van geweren, pistolen~ revolvers, ammu

nitie, dynamiet en andere ontplofbare stofl'en, kan alleen
lijk geschieden onder permit van den Staatssecretaris 
tegen betaling van 5s. zegel. 

Een zoodanig permit kan steeds zonder opgave van 
redenen geweigerd worden. 

5. 1
) Niemand zal koopmans-, handels- of andere 

goederen in deze Republiek mogen invoeren, dan door 
een invoerpoort, door Zijnhoogedele den Staatspresident 
vastgesteld hU proclamatie in de Staatscourant; uitge
zonderd private· personen in de Republiek woonachtig 
die voor hun eigen gehruik goederen invoeren. niet rnet 
het doel om ze to verkoopen of te verhandelen; noch 
door het land rnogen vervoeren zonder permit, of tenzij 
de vrachtbrief is afgestempeld als verrneld in art. 4·5; 
bij gebreke waarvan hij zal gestraft worden met eene 

''') In alle gevallen, waar belasting geheven wordt per gallon, znllen 
zes zoogenaamde "kwarts" of twaalf zoogenaamde "pint-bottels" bPrekenJ 
worden voor 1 gallon. 

1
) Zie proclamatie dd. 28 Nov. 1892. 

Invoer van vuurwa· 
penen enz. alleen 
onder permit. 

Invoer v. goederei1 
alleen langs daar
voor bij proclamatic 
bepaalde plekken. 

U itzondering. 

Strafbepaling. 
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boete van minstens £50, en in geval van suspicie van 
ontduiking dezer wet, met verbeurdklaring der goederen. 

6. Een transportrijder of eenig ander persoon, goe
deren invoerende, zal niet rnogen alladen of doen af
laden, dan na zijne vrachtbrieven getoond en schriftelijke 
toestemming van den belastinggaarder ontvangen te 
hebben en niemand zal zoodanige goederen in ontvangst 
mogen nemen, zonder dat zulke toestemming aan hem 
is vertoond. 

V oor het registreeren en uitreiken van een penni t 
van alle goed81~en volgens wet vrij van invoerrechten, 
zullen voor elke 5,000 pond gewicht of gedeelte daarvan, 
5 shillings worden betaald, zoodra zij een der gepro
clameerde poorten van deze Hepubliek binnenkomen. 

In gevallen echter, waarin handelaren of personen, 
die goederen in voeren, op een verren afstand van een 
be]astinggaarder woonachtig zijn, zal deze belasting
gaarder alvorens de goederen aankmnen, dnsdanig perm-it 
aan den ontvanger dezer goederen kunnen uitreiken. 

Personen, echter geen handelaars oftransportrijders 
zijnde, en niet in dorpen woonachtig, welke goederen 
in ldeine hoeveelheden invoeren bestemd voor eigen 
gebruik, zullen niet het verlof van den belastinggaarder 
behoeven af te \vachten, alvorens die goederen te mo~en 
afladen, maar zullen verplicht zijn hiervan b1nnen een 
week aan den belastinggaarder kennis te geven. Bij 
overtreding hiervan zal art. 53, letter g kunnen toege
past worden. 

Geen transportrijder noch eenig ander persoon zal 
het recht hebben goederen in te voeren of af te laden 
na zonsondergang of v66r zonsopgang. 

Bij overtreding zal boete worden opgelegd, zooals 
hierna in deze wet wordt vermeld. 

7. Eenig persoon, goederen door hetland vervoerende, 
zal op aanvraag van den belastinggaarder, landdrost, 
veldkornet, vrederechter, lid van de politie of eenig 
persoon, die machtiging hreft namens of in z~jn naam 
te handelen, de bewijzen moeten leveren, dat de invoer
rechten alreeds betaald zun of op de plaats van bestem
ming zullen betaald worden. Indien dit bewijs niet kan 
geleverd worden, zullen de invoerrechten volgens tarief 
op zulke goederen moeten betaald worden en zal boete, 
als hierna vermeld, worden opgelegd. 

8. Alle invoerrechten op goederen, \velke in de 
Republiek worden in- of doorgevoerd, zullen worden 
betaald en de goederen ingeklaard bij den belasting
gaarder op de grens; bf de betaling zal kunnen ge
schieden aan het naaste landdrostkantoor in het district, 
waarin do gocderon het cerst aankomen; often kantorc 
van zoodanigen ambtenaar, die in zulk een district 
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speciaal door de Regeering is aangesteld, orn aldaar de 
invoerrechten in te vorderen en te ontvangen; of de 
persoon, die zoodanige goederen moet ontvangen, zal 
kunnen volstaan rnet voldoende securiteit te geven ten 
genoege van den Inspecteur-Generaal (die daarvan 
dadelijk kennis geeft aan den Landdrost van bet district, 
waar zulke goederen het eerst zullen aankomen), dat 
de invoerrechten ter plaatse van aflading dadelijk zullen 
worden betaald; of dat hij een bewijs kan overleggen 
zooals genoemd in art. 11. 

Bij overtreding zal boete als hiernavermeld in deze 
wet worden toegepast. 

9. Ieder persoon, die goederen van elders invoert, zal Aangiftederwaarde 
den vrachtbrief en de facturen overleggen en bij gebreke 
daarvan de q uitantie van de door hem gekochte en 
ingevoerde goederen of eene beeedigde verklaring rnet 
duideUjke opgave van alle bijzonderheden der goederen 
a1leggen. 

H\j zal de waarheid en goede trouw van den Onder eede. 
inhoud van zulke vrachtbrieven, facturen en kwijtingen 
en de juistheid van den loopenden en contanten markt-
prijs van de voor verzending gepakte en gereedliggende 
goederen op de plaats, waar hij ze gekregen of gekocht 
heeft voor invoer in deze republiek, onder eede bevestigen. 

Indien goederen in beslag genom en worden of Bewijslast der beta
achtergehouden wegens niet betaling van in voerrechten ling van d. invo~r
of eeniO'e andere oorzaak van overtredinO' en er eenio·e rechten rust op m-

. ,' • b . o. o voerder enz. 
twrJfel bestaat omtrent de betahng der rnvoerrechten 
of wettigheid van invoer, dan zullen zoodanige feiten 
moeten bewezen worden door den eigenaar, invoerder 
of ontvanger dier goederen en niet door den ambtenaar, 
die dusdanige goederen heeft in beslag genomen of 
achtergehouden. 

10. Eenige verklaring afgenomen door een belasting- Boete op valsche 
gaarder en bevonden wordende on-vva~u·heid te zijn en aangifte. 
met het doel gedaan om de '"''et op de in voerreehten 
te ontduiken, zal straJbaar zijn en vallen onder art. 53, 
letter c, voor boeten in deze wet verrneld. 

11. Ieder persoon, die goederen in- of doorvoert voor Plaats v. aangifte. 
eigen gebruik, of om zelf daarmede handel te drijven, 
of bestemd voor eenig handelaar, zal dadelijk, zoodra 
hij binnen de limieten van dezen Staat komt, zich ver-
voegen bij het naaste kantoor van den belastinggaarder 
en aangifte doen der goederen door hem ingevoerd, 
tenzij hij een bewijs kan vertoonen van den belasting-
gaarder van zijn wijk, dat hij daar zal betalen. Indien 
hij een transportrijder is, zal hij zijne vrachtbrieven 
vertoonen der goederen door hem ingevoerd tot het 
nemen van kopieen van vrachtbrieven en desgevorderd 
de nau wkeurigheid daarvan bezweren. 
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Bij overtrcding zal cene boete \Yorden opgelegd 
als hierna in deze wet voormeld. 

12. Indien het hlijkt, dat een transportr~jde.r of 
ander persoon geene volleclige opgaV(\ lterft geclaan van 
de goederen door h(•nt ingevm·r·d, zal ll i.i voJgc·ns wPt 
hehoet knnnen worden. 

13. De invoerrechten op goederen door het post
departernent vervoerd, worden aan het postkantoor 
betaald. 

De Inspecteur-Generaal of zijn vertegenwoordiger 
zal in overleg met den Postmeester-Generaal het recht 
hebben om eenig pakket, door het postdeparternent 
verzonden wordende, te doen openen door plaatsel~jke 
ambtenaren op ontvangen autorisatie, ten einde zich 
te overtuigen, dat de in voerrechten volgens tarief zijn 
betaald, en bevonden worden de, dat deze niet of slechts 
gedeeltelij k betaald zijn, zal de verzender of ontvanger 
vallen onder de strafbepaling, verrneld in deze \vet. 

14. Goederen rnet postwagens of andere vervoer
middelen ingevoerd, kunnen door de agenten, die deze 
in ontvangst nemen, niet dan op vertoon van permit 
van (len belastinggaarder afgegeven worden, of znllen 
in het Gouvernements-entrepf)t rnoeten geplaatst worden. 

Eenig persoon1 clit artikel overtredende, zal gestraft 
worden volgens de boete-bepaling in deze wet vermelcL 

J5. De vrachtbrieven zullen duidelijk en leesbaar 
de rnerken, het aantal en den inhoud der kisten, pakken, 
enz., vermelden. 

16. Op de facturen rnoeten duidelijk de prijzen~ de 
hoedanigheid en hoeveelheid der goederen, alsmede cle 
merken der kisten, pakken, de plaats waar de goederen 
zijn gekocht voor <lirecte ve1·scheping en verzending 
naar deze Republiek, enz., aangegeven zijn. 

Overtreding zal gestraft wor(ien met eene boete als 
hierna vermeld en in geval het bl~jkt, dat de fhcturen 
vervalsclt.t zijn, eene boete van v~jfrnaal de daarop vei'
schuldigde invoerrechten en verbeurdverklaring der 
goederen. 

17. Handelaren of houders van een negotiewinkel, 
hotel, cantien, handelshuizen, maatschappijen en fabri
kanten, die een handelsbedrij f nitoefenen binnen dozen 
Staat, zuUen behoorl\j ke boeken daarvan moeten honden 
en de vrachtbrieven, fhcturen on andere documenten, 
vermeldende aUe bijzonderheden omtrent ingevoerde en 
verkochte goederen, voorhanden ruoeten hebben, ten
einclt~ die steeds open zullen zijn voor inspectie van den 
belastinggaarder. en door hem zoo noodig in beslag 
kunnen genomen worden. Bij niet voldoening daaraan 
zal de betrokken persoon of personen strafbaar zijn, 
zooals in doze wet vermelcl. 
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18. Eenig persoon, gJederen to koop aanbiedende 
of vervoerende ot in zU n bezit hebben<le of voorkomende 
in z~jne boeken, als in het voorgaande art1 kel vermeld, 
zal op aanzoek van den helastinggaarclet· de bewijzen 
1nocten overleggen van waar de goederen kmnen en waar 
de invoerreehten betaald zijn; bij niet voldoening daaraan 
zal hij strafbaar zijn zooals hierna vermeld. 

'H). Een invoerder van goederen is verantwoordelijk 
en crirnineel strafbaar voor eenige overtreding vandeze 
wet begaan, door eon persoon of personen in ?ijne plaats 
of namens hem handelende, blUvende znlk een persoon 
of personen tevens op gelijke wijze verantwoordelijk. 

20. Goederen, van buitenslands ingevoerd en op 
eenige plaats aankornende en . aJgeladen wordende orn 
verder te worden verzonclen, zullen in bet Gou vernements
Entrep6t, of inJien dit niet voorhanden is, op eene 
door den belastinggaarder goed te keuren plaats moeten 
geborgen worden. De persoon, permit ontvangende 
voor deze t~jdelijke opberging, zal voor de invoerrechten 
verantwoordehjk worden gehouden. D~j weder-oplading 
is het permit van den belastinggaarder benoouigd. 

Op alle goederen in entrepot opgeslagen, wanneer 
gelost, wordt een extra belasting van 5 percent op de 
invoerrechten geheven. 1

) 

21. Geene -sigaren mogen ingevoerd worden dan in 
kistjes van vijf en twintig stuks of een veelvond daar
van, niet meer dan vijf honderd (500) stuks, en geene 
cigaretten dan in doozen of pakketten van honderd ( 100) 
of vijf honderd (500). 

Ueene sigaren mogen verkocht worden dan in of 
uit kistjes en geene cigaretten dan in of uit doozen of 
pa_kketten, voorzien met den Gouvernementsband, welke 
band, na betaling der invoerrechten, gratis door den 
belastinggaarder zal worden uitgereikt. 

22. Alle kistjes sigaren en doozen of pakketten ciga
retten rnoeten dadelijk op ontvangst, uitgezonderd die 
in entre pot worden opgeslagen, door of in tegen woor
digheid van den belastinggaarder met dezen 1net datmn 
gernerkten band worden ornplakt en wel op zulk eene 
wijze, dat het kistje, de doos of het pakket niet zal geopend 
knnnen worden zonder dat de band beschadigd wordt. 

2J. Eenig persoon, kistjes sigaren, doozen of pakket
ten met cigarett8n verkoopende of in z~jn bezit heb
bende, waarop de Gouvernementsband niet voorkornt, 
of sigaren zonder kistjes in voerende of verpakkende 
en verkoopende in of uit alreeds vroeger gebruikte 
kistjes, doozen of pakketten met .band voorzien, of zulke 
ledige kistjes, doozen of pakketten rnet Gouvernements-

1
) Zie E.V.R.B. dd. 16 Aug. 1893, art. 1106. 
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band verkoopende of in zijn bezit hebbende, vervalt 
onder eene boete als hierna vermeld. 

Alle sigaren en cigaretten zonder band en in het 
bezit van eenig persoon gev.onden wordende, hetzjj in 
kistjes, doozen of pakketten of ]os, onverschillig of deze 
ingevoerd zijn v66r of na den datum van de inwerking
treding dezer wet, zullen onder de hierna vermelde 
strafbepalingen va1len. 

24'. Voor sigaren of cigaretten in 't land gefabri
ceerd, zullen banden door den belastinggaarder "·orden 
uitgereikt tegen betaling van 2s. 6d. per '100 stuks. 

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

Bet gebruik dezer banden, anders dan voor eigen 
fabrikaat of voor ingevoerde sigaren, zal gestraft worden 
met eene boete als hierna voormeld en gevangennisstraf. 

25. G·oederen aan bederf onderhevig en in bedorven 
staat aankomende, zijn vrij van de betahng van invoer
rechten, mits dadelij k op ontvangst den belastinggaarder 
daarvan kennis gegeven wordt en zij in tegenwoordig
hei(l van den belastinggaarder vernietigd worden. 

26. leder ambtenam· be1ast Inet de invordering der 
invoerrechten, zal het recht hebben om goederen, waarop 
de invoerrechten niet dadelijk betaald worden, terug te 
houden en op te bergen en den belastingschuldige te 
belasten met de ko;:;ten van berging en bewaring dier 
goederen. 

27. Op die plaatsen \vaareen Gouvernements-entrepot 
gevestigd is, zal niet meer dan '1 1

/ 2 penny per 100 lbs. 
per dag gerekend worden, en op andere plaatsen voor 
elke 1000 lbs. gewicht ten hoogste vijf shillings per 
dag, onverminderd het werkloon aan de aflading, op 
lading en berging verbonden. 

Voor de berekening dezer laatste kosten van berging 
en bewaring zal tot gl'ondslag genomen worden het 
berlrLtg daaryoor uitgegeven. 

28. De arnbtenaar, belast met de invordering der 
invoerrechten, zal alle zorg aanwenden vom· de goede 
bewaring van zoodanige goederen; maar de betrokken 
personen zullen geen verhaal hebben tegen eenig amb
tenaar of het Gouvernement voor eene schade, daaruit 
voortvloeiende. 

29. Indien binPen het tijdsverloop van twee maan
den de verschuldigde invoerrechten met de knsten van 
bewaringslocn. enz., niet ten kantora van den ambtenaar, 
belast met de in vordering der in voerrechten, of bij den 
Landdrost van het district, waar de belanghebbende 
woonachtjg is, zijn betaald, en de ambtenaar~ die de 
goederen in bewaring heeft, daarvan heeft kennis ont
vangen, zullen tot dekking van de rechten en alle 
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onkosten de goederen publiek worden verkocht voor 
rekening en risico van hem, wien bet moge aangaan, 
en al het meerdere zal worden gesteld in bewaring van 
den Thesaurier-Generaal tot tijd en wijle de belang
hebbende het upvordert. 

Goederen van weinig waarde, aan bederf onder
hevig, of waarvan de opbrengst niet voldoende wordt 
geacht, om de daarop verschuldigde invoerrechten en 
verdere on kosten te dekken; of goederen, die door den 
eigenaar of geadresseerde geweigerd worden of die hij 
on-willig is in ontvangst te nemen of waarvan de eige
naar zich verwijderd heeft, kunnen ter voorkoming van 
onnoodige onkosten, zoo noodig dadelijk publiek verkocht 
worden, echter niet zonder publicatie. 

Van de opbrengst van zoodanige verkooping zal 
geen interest worden vergoed. 

BO. De Regeering zal het recht :hebben om zelf daar
voor pakhuizen of entrepots op te richten of daarmntrent 
met private personen overeenkomsten aan te gaan en 
orn nadere tarieven vast te stellen voor cle kosten van 
berging der verschillende goederen in zulke pakhuizen, 
mits dat op alle goederen in eenig entrep6t opgeslagen 
5 percent op de verschuldigde invoerrechten wordt ge
heven. 

31. Ten gerieve van handelaars en winkeliers, die 
niet bij machte zijn de invoerrechten op de door hen 
ingevoerde goederen dadelijk bij aankomst te betalen, 
zal de Hegeering hun toestaan om op hunne eigen
dommen en op hunne kosten, of daar waar de Hegeering 
zulks goedvindt, degelijke en behoorlijke bergp]h,atsen 
of entrepots op te richten, waarin zoodanige goederen 
op risico der handelaars of winkeliers kunnen geborgen 
worden tot tijd en wijle zij zoodanige goederen, of ge
deelten daarvan, wenschen in gebruik te nernen, te 
verkoopen of te verzenden, zullende zij alsdan onrniddel
lijk de invoerrechten op die goederen of gedeelten daar
van, als voorzegd, betalrn. 

De gemelde bergphv1.tsen zullen voorzien zijn van 
twee sloten, met verschillende sleutels, C.en waarvan zal 
berusten bij den daartoe aangewezen ambtenaar van 
Regeeringswege, de andere b\i den handelaar ofwinkelier. 
Voor de behoorlijke betding der invoerrechten zal 
securiteit moeten gesteld worden, ten genoege der Re
geering. Indien de goederen, zoo geborgen, niet binnen 
zes maanden na opberging z\jn gelost uit deze pak
lmizen, moeten de invoerrechten op die goederen, ver
schuldigd aan het Gouvernement, volgens wet worden 
betaald. Geene kisten, pakken of vaten, enz., in privaat 
of Gou vernements-entrepot opgeslagen, zullen zonder 
toesternming van den belastinggaarder geopend rnogen 
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worden voor ilet uitnemen van een gedeelte van den 
inhond. 

32. 1Je secnriteit voor de behoorlijke betaling der 
invoerrechten, op goederen in een privaat entrepot ge
borgen, zal hestaan uit den borgsteller met twee andere 
borgen, elk voor de som van £500; die bor·gen znllen 
voldoende vast eigendom moeten bezitten. 

lndien voor een bedrag aan invoerrechten van meer 
dan twee derde (2/3 ) van den borgtocht in entrep6t op
geslagen wordt, zal eene hoogere borgstelling in even
redigheid moeten gegeven worden. De Rege,~ring heeft 
te eeniger tijcl bet recht een privaat entrep6t op te 
heffen, wanneer er bew~js geleverd is, dat de houder van 
een pri vaat entrepot eenige overtreding heeft begaan. 

33. De invoerrechten, verschuldigd op ingevoerde 
goederen en opgelegde boeten zullen een eerste vordering 
zijn op alle goederen en eigendormnen van den belasting
schuldige, en het Gouvernement zal eerste preferentie 
hebben op alle goederen en eigendommen van den be
lastingschuldige, waarop de invoerrechten betaalbaar z\jn. 

34. De lwuder van een privaat entrepot zal gerechtigd 
zijn eenrnaal per vreek IH~t entrepf>t vrij van onkosten 
door den belastinggaarder te doen open en; voor meerdere 
malen zal de belastinggaarder zich kunnen laten betalen, 
eehter geen 1/- voor elke opensluiting te bovengaande. 

De lnspecteur-Generaal van Invoerrechten heeft het 
recht naar gelang van ornstandigherlen den tijd van 
opensluiten te verlengen. 

Opensluitingen van private en Gouvernements-entre
pf>ts zullen geschieden des zomers van 7 uur vm. tot 
12 uur m. en van 2 um· nm. tot 5 uur; des winters 
van ~ uur vm. tot 1 uur nm. en van 2 unr nm. tot 4 
uur, uitgezonderd op Zon-, Christelijke en Gouverne
Inents feestdagen. 

REGlJLATIEN VOOR DE AMBTENARE~~ BELAST )lET m~ 
UlTVOERING VAN DEZE WET. 

85. De Regeering stelt aan een Inspecteu r-G1·neraal, 
welke belast is met het algemeen toezicht op de gere
gelde invorclering der invoerrechten. Hij ontvangt alle 
instruction van den Uitvoerenden Raad, door de heeren 
Auditeur- en Tltesaurier-Generaal, en doet verantwoor
ding zijner administratie overeenkomstig de Generale 
Instructien. 

36. De lnspecteur-Generaal zal verplicht zijn jaarlijks 
v66r den 1sten Februari bij rl.eit Thesaurier-Generaal 
in te leveren eene begrooting der vermoedelijke in
komsten en u1tgaven van zijn departement voor het 
loopend dienstjaar, tezamen n1et znlke voorstellen van 
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veranderingen of verbeteringen, als hij zal wenschelijk 
achten, dat voor den Hoogedelachtb. Volksraad zullen 
worden gelegd. 

37. De Inspecteur-Generaal of zijn gemachtigde heeft 
ten allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen 
behoorende tot zijn rlepartr.ment. En de ambtenaren 
van Z\Jll departement zullen verplicht zijn hunne boeken 
en andere documenten ter inzage voor te leggen of toe 
te zenden, indien zulks door den Inspecteur-Generaal 
zou worden geeischt. 

38. De Inspecteur-Generaal of zijn gemachtigde zal, 
zoo dikwijls zulks vereischt wordt, de verschillende 
kantoren en gebouwen tot zijn departement behoorende 
bezoeken, ten einde zich te vergewissen van de behoor
lUke administratie daarvan. 

39. De Regeering stelt aan belastinggaarders in elke 
wijk; zij staan onder instructien en orders van den 
lnspecteur-Generaal en doen maandelijks verantwoording 
hunner administratie overeenkomstig de regelen, vast
gesteld bij de Generale Instructien. 

40. De Regeering zal op de daarvoor door haar 
geschikt geachte punten belastinggaarders plaatsen voor 
deze invoerrechten, en de instructies vaststellen voor 
den ambtenaar met deze invordering belast. 

41. lndien een belastinggaarder of een zijner klerken 
eenige fooi of belooning aanneemt (uitgenomen waartoe 
hij volgens wet gerechtigd is), waardoor de schatkist 
kan benadeeld worden, zal hij op overtuigend bewijs 
naar gelang van overtreding beboet en uit zijne be
trekking ontslagen worden. 

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

42. leder ambtenaar, belast met de invordering van 
de invoerrechten, zal maandelijks door handen van den 
Landdrost, Civielen Commissaris en Mijncommissaris aan 
den Inspecteur-Generaal en Thesaurier-Generaal staten 
inzenden van alle gelden door hmn ingevorderd en 
ontvangen, en daarbij voegen alle zoodanige bewijs
stuk~en ~ls ter informatie, opheldering of staving zullen 
nood1g ZIJn. 

43. De lnspecteur-Generaal zal alle drie maanden 
statistieke staten opmaken en aan den Anditeut· in
zenden van de ho<~veelheid en den aard der ingevoerde 
goederen, welke staten zoo noodig in de Staalscouran t 
kunnen gepnbliceerd worden. 

44. leder ambtenaar, met de invordering der invoer
rechten . belast, z~~~ gehouden zijn om <le navolgende 
boeken 1n IJehoorllJke orde te houden: 
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1. Van aile personen, die in zUn wijk oonigo handelf:;
bezigheid of nering drijven. 

2. Van alle personen, handelaren, transportrijders, 
die goederen binnen dozen Staat, zoowel voor eigen 
gebruik als voor handel, invoeren of doorvoeren, 
met verme1cling van hct aantal wagens, beladen 
rnet koopmansgoederen, vanwaar dezo kmnen en 
waarheen ze worden gezonden, het nomrner van 
de vrachtbrieven, de namen van den afzender en 
van den ontvanger, het gewicht en den aard der 
opgeladen goederen, enz. 

3. Een register van de vrachtbrieven, rekeningen of 
quitantien aan hem vertoond en daarvan een uit
treksel nemen. 

4. Een boek van alle recllten en onkosten door hem 
ingevorderd en ontvangen, en alle gelden 's weke
lijks verantwoorden bij den Landdrost, Civielen 
Commissaris en Mijncommissaris van zijn district, 
op plaatsen waar geen bank is (alwaar hij in dat 
geval dagelijks zal moeten storten), of in zoo
danige plaats of kantoor als door den Thesaurier
Generaal zal aangewezen worden, terwijl de be
lastinggaarders in de buitenwijken echter maande
lijks v66r of op den 25sten van iedere maand de 
door hen ontvangen gelden op de aangeduide wijze 
zullen storten. 

3. Een register van alle uitgereikte banden voor 
sigarenkisten, met opgave Yan datum, naam 
aan wien uitgegeven, het aantal, soort en datum 
Yan afstempoling, welke bandon do bolasting
gaarders op de dm·pen op aanvraag zullen uit
reiken aan de belastinggaarclers in de verschil
leudc wijken van het district of goudveld waar 
hij woonachtig is. 

4G. De ambtenaar, be last rnet de in vordel'ing der 
invoerrechten, of het toezicht daarop, zal alle vracht
brieven afsternpelen en een kopic of uittreksel daarvan 
nomen en dadelijk ovcrzonden naar den Landdrost van 
het district, waar de ontvanger der ingcvoerde gocderon 
woomwhtig i~, of waar de goedoren moeten afgel~den 
worden. De belastinggaarder op de grenzen zal werkzaam 
zijn van zonsopgang tot ccn uur na zonsondergang. Hij 
zal voor zich 2 nren beschikbaar hebben van 8-0 en 
van 12-1. De overige tijd zal ten dienste van het 
publiek zijn. 

46. Van de aan komst van liclttontbrandbare of ont
plofbare stoffen, als gespecificeerd in G6uvernements-· 
kennisgeving no. B07, Staatscourant dd. 2 October 1889 
(regula.ties voor de berging daarvan), zal de belasting-
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gaarder dadelijk aan den Landdrost of Mijncommissaris 
van z~jn district of delverij kennis geven. 

47. Ieder belastinggaarder of ander ambtenaar, be- Dito tot reeds inge
last met bet toezic\1t op de geregelde invordering der voerde goederen. 

invoerrechten, wordt gelast om van eenig persoon, die 
hij binnen z\jn wijk vindt met koopmansgoederen, inge-
voerd en bestetnd voor personen binnen zijn wijk of dezen 
Staat woonachtig, te vragen over legging of vertoon zijner 
vrachtbrieven, of van quitanties of eenig ander bewijs-
stuk voor de waard~, bij weigering ofindien bevindende 
dat deze niet door den daartoe door de Regeering aan-
gestelden ambtenaar zijn afgestempeld, zal hij ver-
plicht zijn zoodanigen transportrijder ofprivaat persoon 
dadelijk te brengen voor den Landdrost van dat district 
en aangifte doen dezer overtreding, tenzij hij een bewijs 
kan overleggen, zooals genoemd in art. 11. Bij over-
tuiging zal hij gerechtigd zijn tot belooning volgens 
deze wet. 

48. De ambtenaar der Regeering, met de invordering ze hebbeu 't recht 
dezer belastina belast is aerechtigd om de aoederen ingevoerde goede-

. n . ' . r.> , 5 , ' ren, waarvan geen 
doo~. wwn ook 1ngevoer d, en waarvan geen factu ur of factuur ofbewijs der 
bewiJS van waarde kan worden overgelegd, of waar de waarde kan worden 
prijzen der goederen ben eden de marktwaarde op de overgelegd, tetaxee
plaats waar de goederen door den invoerder gekocht of ren ofte doen taxee

verkr~gen zijn voor invoer binnen deze Republiek, z~jn ren. 
berekend, te taxeeren en te belasten volgens wet, of op 
kosten van den belastingschuldige of invoerder, door 
deskundigen te doen taxeeren, en die terug te houden, 
totdat de invoerrechten betaald zijn, of securiteit voor 
de betaling gegeven is. 

49. Hij zal deze goederen plaatsen in bet Gouver- Hij moet zulke goe
nernents-Entrepot of andere plaats en doen bewaren derendoenbewaren. 

tot de invoerrechten met onkosten betaald z~jn. 
50. De belastinggaardcrs zullon het rccht ltebben Recht van doorzoe

om alle goedcren, in de Republiek ingevoerd wordende, king. 
te doorzoeken, om zich van de waarheid der aangifte 
te overtuigen. Zij kunnen daartoe te eeniger tijd deze 
goederen van wn.gens doen afladen. 

50a. Deze belastinggaanlers . zullen ondm' . ltunnc Kunnen plaatsver
vcrantwoording plaatsvcrvangers k1 mncn aanstellen, (I in vangen; aanstel:en. 

dezelfde maeltt hcblwn als a::i.n de lwlastinggaanlen; bij 
deze wet toegestaan. Deze gedrukte aansteUing te ge-
schieden onder naarnteekening en zegel en verantwoor-
ding van den belastinggaarder, volgens vorrn als bier-
onder vermeld onder schedule A. 

51. Zij zullen het recht hebben om alle bergplaatsen Recht van hinnen
van koopmans- of andere goederen, of eenig gebouw, treding en uoorzoc
vertrek of plaats, waar suspicie bestaat dat goederen :~1~~ v. be .. gplaatsen 

geborgen zijn, binnen te gaan en de goederen te onder-
zoeken, en bevindende, dat guederen aanwezig zijn, 
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waarop de invoerrechten niet zijn betaald, die goederen 
onmiddellijk in bewaring nemen en volgens wet de 
noodige stappen doen. De eigenaar van doze berg
plaats zal verantwoordelijk zijn voor de daarin geborgen 
goederen en zal zonder verzuim den belastinggaarder· 
alle in lichting betre{fende deze goederen 1noeten geven. 

De belastinggaarder zal bet recht hebben de kleede
ren van eenig persoon to doorzoeken, wanneer or suspicie 
hestaat. dat de invoerrechtenwet ontdoken wordt. Een 
vrouwelijk persoon zal door eene vrouw onclerzocbt 
moeten worden. 

52. Ieder ambtenaar belast met de invordering der 
invoerrechten zal, in en voor de uitoefening van zijn 
ambt, tegelijkertijd zijn Vrederechter. 

53. Overtredingen van de bepalingeu <lezcr wet 
zullen gestraft worden als volgt: 

a. Voor het on td u i ken van de bet ali n g der in vocr
rechten of godoelte daarvan, alsook voor over·
treding van artt. 7, 13, 18 en 51, verbeurd
verklaring der goederen en eene boete gelijk
staande met vijf maal het bedrag der daarop 
verschuldigde invoerrechten t)f bij niet-betaling 
gevangenisstraf niet te bovengaande 12 maanden. 

b. Voor afladen zonder permit door een transport
r\ider eene boete van £3 tot £50, of bij niet
betaling van een tot drie rnaanden gevangenis
straf. 

V oor 't ontvangen van goederen zonder per
mit een boete van £5 tot £500, of b\i niet
betaling van drie tot zes maanden gevangenisstraf. 

c. Voor het doen van valsche of mislei(lende opgaven 
eene boete van £5 tot £500 of bij niet-betaling 
van drie tot zes rnaanden gevangenisstraf. 

d. Voor het jn bezit hebben of verkoopen van 
sigaren in of uit kist.ies zonder voorgeschreven 
Gouvernementsband of overtreding van artt. 22 
en 23, verbeurdverklaring der sigaren en eenc 
boete van £5 tot £50 naar gelang van omstan
digheden of hij niet-hetaling van een tot zes 
rnaanden gevangenisstraf. 

c. Voor het verlunderen of belemmoren van ecn 
helastinggaarder of ander mnbtenam·, helast met 
de invordering van invoerrechten, in de uitoefc
ning zijner plieltten of voor hot weigeren om 
horn toegang te verleenen tot oonige bergplaats 
van koopmansgoederen, wanneer ztilks door hern 
op wettige w\jze geeischt wordt, eene boete van 
J..'G tot i>100 of gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid geen z.es maanden to hoven gaande. 
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f. Ovortrodingon van artt. 5, R, 11, '12, 14, 16, 17, 
41 en 47 dezer wet met oene boete van ten 
tninsto £1.5 en ten hoogsto £500, en b~j wan
betaling gevangonisstraf met of zonder harden 
arboid van ten minsto een rnaand on zes maanden 
niet te bovengaande. 

y. Ovortrodingen van de bepalingon dozer wet, 
waarvoor goen spociale straffen zijn vastgostold, 
zullen gestraft worden met cone boote van ten 
rninsto Jg3 en ten hoogste £50 on hij wanbetaling 
gevangenisstraf met of zondor hanlon arbeid van 
ten hoogste een maand. 

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

55. De Landdrosten, Speciale en Ass is tent-Land
drosten, Mijncommissarissen en Resident-Vrederechters 
zullen sp8ciaal jurisdictie hebben over alle overtreders 
dezer wet. 

Aandeel van d. aan
brenger in de boete. 

J urisdictie v. land
drosten enz. 

56. Niets in deze bepalingen van boete zal den Geen vrijwaringvan 
overtrecler vrijwaren voor eene crimineele vervolging, crirnineele vervol-

l d h . d l d b d f ging na betaling der wegens wt oor em 1n eze gep eeg e rog o boete. 
verzuim, nalatigheid of on wllligheid. . 

57. Deze wet zal geen invloed uitoefenen op con- Tractaten met bui
tracten of verdragen met buitenlandsche mogendheden tenl. mogendheden. 

ges]oten of nog te sluiten. 
58. De Staatspresident, met ad vies en consent van Nadere regulaties. 

den Uitv. Raad, zal de macht hebben bepalingen en 
regulaties te maken tot het regelen van zaken in deze 
wet genoemd of daarrnede in verband staande, of tot de 
behoorlijke uitvoering van de voorzieningen dezer wet, 
mits de gelij ke bepc.tlingen of regula ties niet in strijd 
zijn met deze of andere wetten. 

59. Alle wetsbepalingen met deze in strijd worden Herroepingsclau-
bij deze herroepen. sule. 

GO .. De gewijzigde en toegevoegde artikelen dezer Inwerkingtreding. 
wet zullen in working treden op 1 October 1892. 

Gouvernementskantoor, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 22 Augustus 18g2 .. 
37 Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Bijlage A. 
LIJST VAN GOEDEHEN, DIE ALS l\lACIIINEHIEN BELAST 

'VORDEN ALS VERMELD IN AHT. 2 VAN DEZJ~ WET. 

Alle werktuigen, waardoor uitsluitend langs nwcha
nischen of gal vanischen weg kracht wordt voort- of 
overgebracht. 

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

Alle pompen, die uitsluitend voor industrie en 
landbouw gebruikt worden, uitgezonderd handpompen. 

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

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

Alle metalen en steenen buizeu, uitsJ.uitend bostemd 
vom· het vervoer van water en tailings van en naar goud
en andere mjjnen en vom· landbouw en voor water
atleiding. 

Alle raderen en andere inrichtingen voor hot op
heffen en verplaatsen van water en tailings en andere 
fabrieksproducten. 

Alle grondboormachines en hout- en ijzerbewer
kende machines. 

Alle inrichtingen voor electrische vorlichtingen, in
gesloten de daarbij behoorende geleidingen en ook der 
lampen, uitsluitend voor publieke straat-en mijnver
lichting besternd. 

Alle geleidingen, buizen en meters voor het meten 
on vervoeren van gas. 

'relefoon- en telegraafgeleicli ngen en toes tell on. 
Alle machinerien voor landbouw, ambachten en 

nijverheid, als rnaai- on dorselnnaehines, zaagmachjnos 
en drukpersen, enz. 

Alle reserve- en onderdeelen van bovengenoemde 
artikelen. 

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

De Uitvoerende Raad zal de macht hebben verdere 
toevoegingen te maken. 
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WET No. 21, 1892, 
IN nJWINSEL VASTSTELL:BJNDE DAT OOK AAN BLANKE PER

SONBN GEESELSLAGEN KUNNI~N WORDEN TOEGEBRACHT. 

Goedgek:e1ml en behacht-igd bij m·t. 163, (l(l. 16 1llei en cu·t. 1258, 
d(l, 23 A'U!J'W~ft~s daaropvolgende van de beslwiten vctn den 
Rdelachtb. Eel'sten Volk:sl'aad. 

NADK1IAAL bij de laatste alinea van art. '127 1
) der 

Grondwet is vastgesteld, dat blanken tot slagen 
aan den l~jve kunnen worden veroordeeld, indien zulks 
door de wet uitdrukkelijk is bepaald; 

En nademaal zulks thans aileen is geschied bij art. 
'12 van wet no. 14~, 1880 2) en hij artt. 1 en 2 van wet 
no. 5, 1888; :~) 

En aangezien de noodzakelijkheid gebleken is ook 
aan blanken voor sommige andere rnisddjven of over
tredingen goeselslagen toe te brengen; 

Zoo is het, dat bij d.eze bopaald on vastgesteld wordt 
als volgt: 

A HTH\ t•:L '1. Onder hijzondere ornstandigheden, ter 
hcoordocling Yan hot Uoog:... of Hondgaandgereehtshof 
dozer HepubJiek, kunnm1 geosels1agen ook aan blanke 
personen worden toegebracht, tot een maximum van 
50 slagen, en wel vom· de n1isdaden van aanranding, 
waardoor groot lichamel~jk leed is veroorzaakt, roof, 
inbraak, verkrachting, sodomie 4

) en bet plegen van vee
diefstal bij herhaling. 

2. Het toedienen van geeselslagen aan eon blank 
persoon, daartoe gevonnist volgens het voorgaancl artikel, 
zal in geen geval door eon kleurling kunnen worden 
t1itgevoerd. 

:1 Deze wet treeclt in wel'ldng <ladelijk na pnblicatie 
. l S't f t ") ~ m < e .__ aa scour-an . ·' 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 31 Augustus '1892. 

1
) Zie bladz. 192 L. W. 1888-1889. 

S . .T. P. KHUGEH, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

______ ! 

2
) 7-ie bladz. 828 L. W. 1849-1885 (wet op gevangenissen). 

3
) Zio bladz. 8 en 9 L. vV. 1888-1889 (wet op huisvredebreuk, enz.) 

4
) Zie E.V.RB. dd. 23 Augustus 1892, art. 1258. 

5
) Deze wet werd voor de eerste maal ge:publiceerd in de Staats

courant van 31 Augustus 1892. 

Bepaalde misdrij
ven waarbij Rondg. 
of Hoog Ger. een 
blank persoon tot 
geeselslagen kan 
veroordeelen. 

Uitvoering van zulk 
vonnis door kleur
lingen verboden. 

In we. kingtreding. 
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WET No. 22, 1892, 1

) 

MET BETREKKING TOT DE BANKEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 

I. led ere bank, die op den· datun1 van inwerking
treding dezer wet zaken doet in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, zal gerechtigd zijn tot eene vergunning van 
de Regeering tot het uitgoven van bank biljetten onder-
worpen aan de bepali!1gen van deze wet. . . 

ll. Geene bank, dw na den datum van Inwerlong
treding dezerwet opgericht wordt indeZuid-Afrikaansche 
Republiek, noch eenige private persoon zal eigene bank
biljetten mogen maken of in omloop brengen, zonder 
vooraf eene vergunning voor dat doel verkregen te hebben 
van de Regeering, die de noodige voorschriften zal maken 
voor het verkrijgen van zulke vergunningen. 

De Regeering zal het recht hebben zulke vergunning 
te weigeren. 

III. Indien eenige bank in de Znid-Afrikaansche 
Republiek de uitgifte van bankbiljetten staakt, of in 
gebreke blijft hare bankbiljetten in wettige muntspecie 
te betalen, zal haar recht tot het uitgeven van bank
biljetten onmiddellijk eindigen, en zal in hetlaatste geval 
niet hernieuwd worden. 

IV. Het bedrag in bankbiljetten, clat eenige bank 
in omloop brengt, zal haar gestort kapitaal niet mogen 
overtreffen. 

V. Bankbiljetten, van banken, die zaken doen in 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, welke bankbiljetten 
niet betaalbaar zijn te Pretoria of et~nige andere plaitts 
binnen de Zuid-Afrikaanscbe Hepubliek, zullen niet 
gemaakt of in omloop gebracht mogen worden. 

VI. Geen bankbiljet zal gemaakt of in omloop ge
bracht worden binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
voor eenig bedrag van minder dan £1 sterling. 

De bankbiljetten zijn steeds op ver'toon in wettige 
muntspecie betaalbaar b~j de hoofdbanken, bijbanken 
en agentschappen in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 
De betal:ing door de b~jbanken en agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, u:itgezonderd te Pretoria en 
de plaats, waar de b:iljetten betaalbaar zUn, totdat de 
specie van het hoofdkantoor, of als de bank geen hoofd
kantoor :in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek heeft, van 
Pretoria zal kunnen ontvangen zijn. 

1
) Zie E. V. R. B. art. 1311, dd. 29 Augustus 1892, deze wet voor

loopig tot de aanstaande zitting in working stellenue. Ze is vervangen 
door wet no. 2, 1893. Zie ook Gouv. Kg. no 418/91, bladz. 404 van dit 
wetboek, 
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VII. ledere bank, die binnen de Zuid-Afrikaansche Dekking voor uitgc
Republiek bankbiljetten uitgeeft of zal hebben uitge- geven bankbiljetten 

geven~ zal te allen tijde te haren hoofdkantore in 
deze Republiek of te haren hoofdkantore en bijkantoren 
beide binnen deze Republiek een dekking in wettige 
muntspecie voorhanden hebben, gelijkstaande met 33 1/ 3 
percent van de geheele waarde van alle bankbiljetten 
ten tijde ~-n ornloop, en voor het saldo andere voor-
handen baten in deze Hepubliek. 

VIII. Iedere bank, die bankbiljetten uitgeeft of zal Aanteekening der 
l:wbben uitgegeven, zal behoorhjk aanteekening houden uitgegeven bankbil-
van de nummers en waarde derzel ve. jetten. 

IX. Iedere bank zal aan de beambten door de Inspectie dier aan
Hegeering te worden aangesteld. voorleggen alle boeken teekeningen van 
van rekeningen met betrekking tot de uitgifte van wege de Regeering. 

bankbiljetten en tot de dekking in contanten, en zal 
dergelijken beambten op alle redelijke t~iden toestaan 
bedoelde boeken te inspecteeren en gezegde dekking in 
contanten te examineeren. 

X. Elk bankbiljet, gemaakt en in omloop gebracht Zegel op bankbil
in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, zal van een zegel jetten. 
voorzien zijn ter waarde van een penny, te worden be-
taald door de bank, die hetzelve maakt en in omloop 
brengt. 

XI. Voor overtreding van de bepalingen dezer wet Strafbopalingen. · 
zullen de volgende boeten opgelegd worden : 

a. Voor bet maken, of in omloop brengen van 
bankbiljetten, niet overeenkomstig de bepa
lingen dezer wet en voor verzuim dezel ve 
te doen zegelen als hierin voorzien, eene boete 
van ten hoogste £100 Sterling voor ieder biljet. 

b. Voor het niet voorhanden hebben van eene 
dek king in goud tot het vastgestelde bed rag, 
eene boete gelijkstaande met het bedrag van 
bet tekort voor elk en dag of gedeelte van een 
dag gedurende welken of hetwelk de dekking 
minder is dan het vastgestelde bedrag. 

c. Voor het maken van onjuiste opgaven van het 
bedrag of de waarde van biljetten in omloop 
of van bet bedrag van de dekking in goud 
eene boete van ten hoogste £100 Sterling. 

d. Voor bet maken van opzettel\ik valsche of 
bedriegelijke opgaven van het bedrag of van 
de waarde van biljetten in omloop, of van 
bet bedrag van de dekking in goud; ieder 
persoon, die zoodanige opgave maakt of 
onderteekent, zal gestraft worden met ge
vangerjsstraf, met of zonder harden arbeid, 
voor den tijd van ten hoogste drie jaren. 
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e. Voor bet verstrekken van eene valsche opgave 
aan de Regeering (anders dan de opgaven, be
doeld in de twee voorafgaande sub-afdeelingen) 
of overtredingen van eenige andere voorziening 
van deze wet, eene boete van £10 tot £500 
sterling, of eene ~evangenistsraf, met of zonder 
harden arbeid, een jaar· niet te bovengaande. 

f. Be halve de boeten en stra(fen voornoemd, zal 
de Regeering de macht hebben aan de be
treflende bank bet recht te ontnemen bank
biljetten uit te geven. 

g. De Regeering kan uit de verhaalde boeten 
aanklagers eene belooning toekennen. 

XII. Iedere bank zal van tijd tot tijd aan de Regce
ring mededeeling doen van den naam van een verant
woordelijk persoon of van verantwoordelijke personen 
voor ieder barer bijkantoren en kantoren, wiens of wier 
plicht bet zal zijn de verscheidene opgaven, staten en 
den balansstaat in deze wet vermeld te verschaflen, 
en hij zal of zij zullen dezelve van zijne of hunne hand
teekening voorzien. 

Indien eenige bank aan de regulatien van dit artikel 
niet voldoet, zal de Hegeering het recht hebben de ver
gunning tot het maken en in omloop brengen van 
bankbiljetten terug te trekken, na de bank gehoord of 
opgeroepen te hebben. 

XIII. Voor het doel van dit besluit zal het woord 
«bank)) insluiten eenige rnaatschappij, genootschap, 
compagnieschap of persoon, zaken doende in eenige 
bezigheid, welke gewoonlijk door bankiers gedreven 
wordt; en het woord « uitgifte )) of « het in omloop 
brengen)) zal onder andere insluiten de uitbetaling of 
het deponeeren als securiteit van eenig bankbiljet door 
rle bank, verantwoordel\jk voor de betaling van het 
bedrag daarvan of door eenige andere bank of door 
eenig agent van een bijkantoor of ambtenaar van zoo·· 
danige bank en wel wanneer gezegd biljet al of niet 
te voren is uitgegeven terzelfder of te eeniger andere 
plaatse. 

XIV. Alle bankbiljetten, welke op den dag van 
afkondiging van deze wet in omloop zijn, mogen in 
omloop blijven, totdat dezelve zullen gedeponeerd wor
den in, of ontvangen worden door de bank, welke ge
houden is het bedrag daarvan te betalen of door eenige 
andere bank, of door eenig bijkantoor agent of amb
tenaar van zoodanige bank, en zullen niet weer in 
omloop -gebracht worden door gezegde bank en, bijbanken, 
agenten of ambtenaren, mits dat . niets in dit artikel 
vervat, het in omloop brengen van zoodanig biljet zal 
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beletten, indien hetzelve volgens den inhoud betaalbaar 
is gemaakt in deze Republiek en gezegeld is overeen
komstig de bepalingen dezer wet. 

XV. Alle bankbiljetten, thans in omloop, welke niet Dito. 
uitgegeven zijn overeenkomstig de voorschriften van 
deze wet, moeten na zekeren dag, te worden vastge
steld door kennisgeving der Regeering in de Staatscourant, 
ingetrokken worden. 

XVI. Alle bankbiljetten, in omloop gebracht door Gouvern. kantoren 
eenige in de Zuid-Afrikaansche Republiek gevestigde of c·ntvangen geen 
vertegenwoordigde instelling, zullen niet in de Gouver- bankbiljetten in be-

u '---' '---' taling. 
nementskantoren in betaling worden aangenomen. . 

XVII. Zoo spoedig mogelijk na afloop van iedere Inzending enpubli
maand, iedere veertien dagen, of. iedere week, naar keuze catie van verkorte 
der Jlegeering, zal elke bank eene verkorte balans aan halans. 
het Gouvernement inzenden, zoodanige bijzonderheden 
inhoudende met betrekking tot de verrichtingen van 
hare kantoren of b~jkantoren in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en opgernaakt in een door de Regeering 
goedgekeurden vorm. Iedere bank zal daarenboven zoo 
spoedig mogel~jk na het einde van haar boekjaar aan 
de Regeering inzenden een balans, winst- en verlies-
rekening en een verslag over het afgeloopen jaar. Deze 
documenten zullen ten genoege der Regeering door 
bew~jzen gestaafd en als echt gewaarmerkt moeten zijn. 
De Hegeering doet deze balansen, winst- en verlies-
rekeningen en verslagen op de kosten der betreffende 
bank in de Slaatscourant publiceeren. 

In geval van overtreding van eenige voorziening in Strafbepaling. 
dit artikel, zal de zoo overtredende bank eene boete 
betalen van £500 sterling, en zal naar goeddunken van 
de Regeering hare vergunning bedoeld in artt. 1 en 2 
dezer wet, verbeuren. 

XVIII. Geene van de voorzieningen van deze wet Deze wet slaat niet 
znllen van toepassing zijn op «De Nationale Bank der op de Nat. Bank der 
Zuid-Afrikaansche Republiek, Berperkt)),Of op de bank- z. A. Republiek. 

biljetten door haar uitgegeven of te worden uitgegeven, 
doch laatstgenoemde bank zal bestuurd worden door 
de bepalingen, vervat in de concessie van den 9den dag 
van Augustus 1890, en de speciale wet van gezegde bank. 

XIX. Deze wet zal in werking treden dadelijk na Inwerkingtreding. 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 5 September 1892. 
1

) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staata
courant van 7 September 1892. 
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WET No. 23, 1892, i) 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO. 13, 1870, 

BEVATTENDE ZEKERE BEPALINGEN TE WDRDEN OPGEVOLGD 
DOOR REIZIGERS, TRANSPORTRIJDERS, EN TREKKERS. 

ARTIKEL 1. Elke plaats, liggende aan een geprocla
meerd transportpad, zal onderworpen zijn aan een be
staanbare uitspanning, door den eigenaar of huurder te 
worden afgebakend. 

De grootte eener uitspanning zal bepaald worden 
naar gelang Yan de grootte der plaats, terwijl als maat
staf wordt vastgesteld dat een voile plaats van B750 
rnorgen onderworpen zal zij n aan eene uitspanning ter 
grootte van 50 morgen. 

2. De transport wegen zullen door de Hoogedele 
Regeering geproclameerd worden. 

De w~jdte van een geproclameerd pad te zijn 30 
voeten, met dien verstande, dat transportrijders bet 
recht zullen hebben, indien vereischt en indien de om
standigheden dit noodzakelijk 1naken, op hun eigen 
verantwoording, 30 treden aan de eene of andere zijde 
uittewijken, mits zij geene schade veroorzaken aan 
omheining of andere handen of veldarbeid. 

3. Elk transportrijder zal verplicht zijn zich te 
houden binnen de 30 voeten in bet geproclameerde 
transportpad, tenzij in gevallen, zooals bepaald in art. 
2, en zullen tevens verplicht zijn zich stipt te houden 
binnen de uitspanningen, zooals in art. 1 bepaald, aan 
de geproclameerdc transportpaden. 

4. Ret . is aan transportrijders verboden, met of 
zonder geladene wagens, op andere paden te rijden dan 
die geproclameerd zijn, tenzij zoodanig persoon het pad 
moet verlaten orn naar zijne woning te · gaan. 

5. Het zal niemand geoorloofd zijn langer dan 24 
uren op eene uitspanning te vertoeven, tenz~i het hem 
door ongelukken, volle rivieren of andere onvoorziene 
omstandigheden onmogel~jk wordt gemaakt binnen dien 
tijd verder door te reizen. 

6. Elke overtrading van bovenstaande artikelen zal 
gestraft worden met eene boete niet te bovengaande 
£5, be halve tot schadevergoeding aan den eigenaar of 
huurder, aan wien ook de helft der opgelegde en be
taalde boete zal worden toegekend. 

1) Deze wet vervangt \Vet no. 13, 1870, bladz. 409, L. W. 1849-
1885. Ze werd bij K V. H. B. art. 1294, dd. 26 Augustus 1892 in 
werking gesteld tot de zitting van den Eersten Volksraad van 1893 en 
toen vervangen door wet no. 1, 1893. 
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7. Elk eigenaar, bewoner of huurder aan een Grootte v. uitspan· 
trek pad ( dat niet een geproclameerd transport pad is), zal ning niet gelegen 

1 d · · t 1 k ' ' b t b · t aan een geprocla-ge lOU en ZlJ n voor re \. ers een es aan are Ul span- meerd transportpad. 
ning te geven, volgens eene maatstaf van 100 mor~en 
( dat is ongeveer 1B86 treden in het vier kant) per volle 
plaats van 3750 morgen, al naar gelang van de grootte, 
eener plaats. 

Alsmede tot het toestaan van eene gelegenheid Gelegenheid tot 
aan eenig trek pad, voor het grazend trekken van los drenking enz. 
vee, tot een afstand van niet te bovengaande BOO 
scllreden aan de eene of andere zijde van den weg, 
desvereischt door den eigenaar te worden aangewezen 
(b\j versch:il tusschen den eigenaar en trekkers, zal de 
Hoogedele Hegeering beslissen), en tot drenking van zulk 
vee in eenige rivier, spru:it, of poel, met uitzondering 
van gemaakte dammen, buiten eenigen gewonen water-
loop offonteinen, die gehruikt \VOrden tot de bevochtiging 
van tuinen en landerijen. 

8. Geen los vee zal door l1et veld van eenige Bepalingen om trent 
Plaats mogen worden voortgedreven. Echter zal het 't drijven van vee 

'--' over eens anders geoorloofd zijn voor groot of klein vee om langzaam plaats. 
weidende over eenige plaats te gaan, mits niet verder 
dan bij art. 7 is bepaald, aan de zijde van eenigen 
publieken weg gaande, welke zijde de bewoner ofhuur-
der desverkiezende zal mogen doen aanwijzen, en zal 
niet langer dan een dag trekken op een afstand van 
twee uren te voet gaans, en mits dat door zulk weiden 
door trekkend vee buiten den weg geene schade worde 
toegebracht aan eenigen dam of wa.tervoor, tuin of 
zaailand. 

9. Zulk vee zal ook niet door elkander rnogen Dito. 
loopen, met vee van den eigenaar of huurder, dat op 
zoodanige plaats mocht weiden. 

Bij overtreding hiervan zal de eigenaar van zoo- Strafbepaling. 
danig trekvee onderworpen zijn aan zoodanige schade-
vergoeding, als aan den eigenaar of bewoner van den 
grond zal behooren, door den plaatselijken am btenaar 
te worden toegekend, benevens eene boete niet te boven-
gaande £7 10s., naar den aard der zaak. 

Aan den eigenaar of huurder van zoodanige plaats 
zal de helft der opgelegde en betaalde boete worden 
toegekend. 

10. In gevallen waar zaailanden, tuinen of boom- Omheining van 
Q:aarden ziJ·n of \VOrden aangclegd binnen de 300 tre- zaailanden enz.min· 
u '--' u der dan 300 treden 
den, bedoeld in art. 7, zal de eigenaar, huurder of bewo- v. trekpad gelegen. 
ner van den grond gehouden zijn dezelve behoorlijk te 
omheinen, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd zal 
zijn tot schadevergoeding, veroorzaakt door het vee het-
wel grazende langs het trekpad gaande is. 
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11. De eigenaar of huurder zal gerechtigd zijn het 
algemeene trekpad over zijne plaats te verleggen, mits 
dat zulk trekpad niet geheel uit de richting van het 
doel van zulken trekker ga, of voor den trekker onbe
staanbaar is, zooals over gebergten of moeilijke en voor 
het vee nadeelige streken veld. 

Bij voorkomend verschil zal de Hooged. Regeering 
beslissen. 

12. Trekkers Inet groot of klein vee, op een ge
proclameerd transportpad trekkende. zullen dezelfde 
rechten genieten als bepaald in art. 7 dezer wet. 

13. De eigenaar, huurder of bewoner eener plaats, 
zal verplicht zijn vrije drenking voor trekvee toe te 
staan. aan rivieren, spruiten of pannen, gelegen binnen 
de 300 treden aan de eene of andere zijde van het 
trek pad. 

14. Het zal geen trekker geoorloofd zjjn langer op 
eene uitspanning te vertoeven dan 24 uren, buiten ver
lof van den eigenaar of bewoner, tenzij bet he1n door 
ongelukken, voile rivieren of andere onvoorziene om
standigheden onmogelijk wordt gemaakt verder voort 
te trekken. Bij overtreding hiervan, zal zijn vee naar 
bet schut mogen worden gezonden. 

15. Ten opzichte van het trekken met groot of 
klein vee over dorps- of stadgronden, zal de Hooged. 
Hegeering (of daar waar stadsbesturen z\jn gevestigd) 
verplicht en gehouden zijn, een bestaanbaar trekpad 
aan trekkers toe te staan en tevens eene bestaanbare 
uitspanning. 

16. De Landdrosten, Speciale Landdrosten, Veld
kornetten, Assistent-Veldkornetten en Resident-Vrede
rechters, zullen jurisdictie hebben in de beslissing van 
aile overtredingen, vallende onder de voorzieningen van 
deze wet. 

~17. Wet No. 13, 1870, en aile vroegere V olks
raadsbesluiten aangaande uitspanningen in strijd, met 
deze wet worden hierbij herroepen. 

18. Deze wet zal in werking treden op 1 Novern
ber 1892. 

Gou vern em en tskan to or, 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 5 September 1892. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUlT, 3 MEl 1892. 

ART. 20. 1) De Raad, gelet hebbende op de regee
ringsmissi ve dd. 30 April 1892, thans aan de orde, be
sluit de Regeering te machtigen de werking van de 
wet tot uitlevering van misdadigers van de Kolonie de 
Kaap de Goede Hoop te verlengen voor den t~jd en 
onder de termen in de missive aan de orde vermeld. 

Gemelde missive luidt: 
Den Hoogedelachtb. Heer Voorzittcr, 

van den Edelachtb. Eersten Volksraad te Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer! 

Ter uwer informatie enter voorlcgging aan <len Edelaehtharcn 
Ji;ersten Volksraad heb ik de cer hier te laten volgen kopio van 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 3i5, dd. 28 April 18H:!. 

Aan de orde minute R 4982/84, orntrent het nernen ran 
verdere maatregelen uaar aanleiding van vroegere correspondeutie 
over het inwerkingtreden van een wet en van een traetaat van 
uitlevering met de Kaapkolonie. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volksraadsbesluit 
art. 39, dd. 8 Mei 1891, 

Overwegende dat door verschillende o:nstandigheden nog 
geen tractaat van uitlevering met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen, 

Besluit aan den Edelachtbaren Volksraad voortestellen de 
Regeering wederom te machtigen de werking vau wet no. 14, 
1886 (genaamd de wet tot uitlevering van misdadigers van de 
kolonie de Kaap de Goede Hoop) te verlengen voor een tijdperk 
niett.ebovmgaande een jaar van af datum van desbetreffend Volks
raadsbesluit, wanneer het tijdstip dat de werking van genoemde 
wet no. 14, 1886. zou ophouden, het te sluiten uitleveringstractaat 
met de Kaapkolonie nog niet van kracht is geworden. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 5 MEl 1892. 

ART. 25. 2
) De Eerste Volksraad, gelet op Hegeerings

missive thans aan de orde, met daarin vermelde Uit
voerende Raadsbesluiten en Gouvernementskennisgeving, 
besluit zich te vereenigen met de stappen der Regeering 
in die zaak genomen en besluit verder de in die 
Gouvernementskennisgeving bedoelde sommen op dat 
bedrag vast te stellen. 

1
) Zie proclamatie del. 16 Mei 1892. Zie E.V.R.B. art. 39, dd. 8 Mei 

1891, bladz. 251 van dit wetboek en de aanteekeningen daar ter plaatse. 
Zie ook E.V.R.B. art. 68, dd. 9 Mei 1893, en proclamatie dd. 9 Mei 1893. 

~) Zie Gouvernementskennisgeving no. 371/91, bepalende een zegel
recht op aanvragen voor concessies, bladz. 394 van dit wetboek. 

Machtiging aan de 
Reg. wet no. 14, 
188!:> te verlengen. 

Zegelrecht op aan· 
vragen voor con· 
cessies. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, ()MEl 1892. 

Certificatenvanver- ART. 55. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
dienste. Regeerings-missive BB 978/92, thans aan de orde, met 

daarin vervat Uitvoerende Raadsbesluit, art. 315, dd. 
4 April 1892, in verband met art. 11 der aanspraak en 
daarbij overgelegd verslag van den Superintendent van 
Onderwijs, betreffende het gesubsidieerd onderwijs in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek gedurende het dienst
jaar 1891; 

Besluit: Z~jne goeclkeuring t.e hechten aan de uit
tereiken certif1caten van verdienste met bijkomende 
honoraria. voorkomende op pag. 54 van gezegd verslag, 
en besluit dit verder voor kennisgeving aan te nemen, 
rnet dankbetuiging aan den Superintendent van Onderwijs, 
aan de heeren predikanten, die als commissieleden bet 
gymnasium hebben geinspcctecrd, en aan de vier in
specteurs voor hunnen ijver en vljjt in do bevordcring 
van het onderwijs betoond. 

Onderhandelingen ART. 58. De raad neemt voor kennisgeving aan 
over deaanhechting Rebo·eeringsmissive BB. 992/92, dd. 2 Mei 1892. van gronden aan de 
Republiek. 

C~emelde missive luidt: 
Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter 

van den Edelachtb. Eersten Volksraad, 
Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer, 
l\I et referte tot de opdracht van den Edelachtbaren Eersten 

Yolksraad vervat in art. 107, 1
) van den 22sten Mei 189i, betrek

king hebbende op de aanhechting van zekere gronden aan het 
grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek heb ik de eer u 
namens de Regeering te informeeren dat ze zich in deze andermaal 
tot Harer Majesteits Regeering heeft gewend, doch dat zij tot haar 
diep leedwezen moet betuigen dat Harer Majesteits Regeering het 
volgens desbetreffend schrijven niet mogelijk heeft bevonden 
aan de uitgedrukte wenschen te voldoen. 

Ik voeg hierbij de desbetreffende stukken onder R. 12515/90, 
waarin de laatstgevoerde correspondentie is vervat en verzoek u 
beleefdeliik ze na behandeling der zaak aan mij te willen doen 
retourneeren. 

Ik heb em:., 

(w.g.) Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

t) Zic bladz. 2GO van dit wetboek. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 10 MEl 1892. 

ART. 85. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
Regeerings-missive, dd. 2 Mei 1892, thans aan de orde, 
en op den inhoud van alle Uitvoerende Raadsbesluiten 
in die missive aangehaald; 

Besluit: de verschillende bepalingen en voorzw
ningcn in bovenbedoelde Uitvoerende 'Raadsbesluiten 
yervat, goed te keuren en ze te verldaren te zijn 
rechtsgeldig en van kracht van af den datum van de 
inwerkingtreding daarin genoemd, totdat de Volksraad 
daaromtrent nader moge beslissen. 

Bedoelde Uitvoerende Raadsbesluiten luiden: 

1e. Uitvoerencle Raaclsbesluit art. 567, del. 3 December 1891. 

Aan de orde minute R. 15383/90, re proclamatie van een 
dorp op de plaats llietfontein, district Heidelberg, en waarin 
correspondentie met daarbij gevoegde teekening van den Hoofd
ingenieur der N ederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaat
schappij, omtrent het terrein door genoemde maatschappij in te 
nemen voor een station op de plaats Rietfontein, in onderling 
overleg met belanghebbenden; 

De Uitvoerende H.aad, gelet op Uitvoerende Haadsbesluit art. 
18, dd. Hl Januari 1891 waarbij wordt bepaald, dat de H.egeering 
gezegde maatschappij tot dat doel een stuk grond zal aanwijzen ; 

Lettende op het verzoek van den Hoofdingenieur der gezegde 
maatschappij, dd. 16 November 1891, onder R. 15238/91 hierbij: 

Besluit aan dit verzoek te voldoen en diensvolgens voor de 
Nederlandsche Zuicl-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij tot dat 
doel heschikbaar te .stellen de terreinen tusschen de piketten 
1065 en 1076 volgens bijgevoegde teekening ; en besluit verder 
dat de bepalingen van Uitvoerencle Raadsbesluit, art. 5, del. 8 
.Tanuari 1889, Staatscourant 9 Januari 1889, goedgekeurd hij 
Volksraadsbesluit art. 82, dd. 13 l\fei 1889, oo~c zullen gelden ten 
aanzien van clit stuk grond. 

2c. Uitvoerencle Raadsbesluit art. 3fJ, cld. 1(] Januari 1892. 

Beschikbaarstelli ng 
van grond ten be
hoeve van een sta
tion op de plaats 
Rietfontein, district 
Heidelberg. 

Aan de orde minute R.12512/01, inhoudende door den Gouver- Regulatien op brug
nentsingenieur en architect ingezonden concept-regulatien, betref- gen en wegen. 
fende het gebruik Yan publieke wegen en bruggen. 

De Uitvoerende Raad lettende op Volksraadsbesluit art. 952, 
dd. 17 Juli 1891, en verd.er op Volksraadsbesluit art. 1327, dd. 
cld. 7 Augustus 1891; 

Besluit gezegde regulatien te doen publiceeren en dadelijk 
na publicatie van kracht te doen zijn; 

En verder aan den Edelachtbaren Voll<sraad. bij zijne 
aanstaande zitting voor te stellen, zoover d.eze regulatien betreft, 
jurisdictie te verleenen aan Vrederechters en Veldkornetten in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek. 
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Gernelde regulatien luiden: 

REGULATIEN 

BETREFFENDJ~ HET GEBRUIK VAN PUBLIEKE WEGEN EN llRUGGEN. 

De Uitvoerende Haad, het noodzakelijk achtende om hepa
lingen te maken ten einde zoowel moedwillige als onwillekeurige 
beschadiging van wegen en bruggen, welke tot publieke Yerkeer
wegen zijn bestemd, te voorkomen en tegen te gaan, en de veilig
heid daardoor bij het overgaan van die wegen en bruggen meer 
te verzekeren, beslnit en bep1talt: 

ARTIKEJ, 1. Transportwagens, die wegen ofbruggen overgaan, 
mogen niet zwaarder beladen zijn dan tot een gewicht van 10000 
ponden, tenzij de vracht bestaat uit een ondeelbaar stuk. 

2. Op den publieken weg en binnen de lijn van minstens 
10 yard van drn kant des wegs mag niet uitgespanncn, gekam
peerd of vuur gemaakt "'orden. 

n. Indien bij het op· of afgaan van een bergweg of bij het 
in- en uitgaun van een drift of op cenige andere plek cp den 
·weg klippen of andere voorwerpen moeten gebezigd worden om 
den wagen tegen tc houden dan moeten die voorwerpen, na ge
bruik, door den eigenaar of drijver van den wagen, onmiddellijk 
weder van den weg worden vcrwijder<l. 

'1. Jndien bij het vastvallcn van cen wagon in cleu wcg w·
gravcn moet worden, i::; de cigenaar of drijver verplicht, dadelijk 
na het uittrekken van den wngen, het gat in den weg wederom 
behoorlijk en vast aantevullen en gelijk te maken. 

5 Eon iedcr i::; gchouden om clkc beschadigin~ bij ltct rijden 
over een weg, ecn brug of door ccn drift aan dien weg, bru~ of 
drift door zijn schuld ontstaan, onmicldellijk te herstcllon of do en 
herstellen en ieder beletsel, dat het verkeer kan hinderen, weg 
te ruimen. 

6. Het inwerkingstellen van eenig remtoestel bij het overgaan 
van een brug, is verbodcn. 

7. Indien cenig clier op of nabij den weg mocht stervcn, is 
de eigenaar of drijvcr verplicht hetzel \'C weg te doen sleepen tot 
op minstens 100 yards afstand van den kant van den wcg, en 
ingeval het dier gestorven is aan eenc aanstekelijke ziekte (bijv. 
longzicktc) is hij verplicht hetzclvc overeenkomstig de wet tc 
hegraven. 

8. Het is ccn icder vcrhoden om zowlcr toestcmming van 
con dam·toc he\·ocgd amhtonaar ecnige ingraving of voor in <leu 
weg to makcn of water over <len wcg te leiclc11 of eenigc vastc 
afslniting daar te stellen. 

tl. Het over tlen weg gaan van eene slede, en hct slepen 
van boomen of andere voorwerpen op den weg langs is ten 
strengste Yerboden. 

10. Een ieder, die bovenstaande verotdeningen en yoorschriften 
overtreeot of niet behoorlijk nakomt, zal gestraft worden met 
eene geldboete, £25 niettebovengaande, en bij wanbetaling met 
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid van niet langcr dan 
.'\0 dagen, hoven en behalve de kosten van herstelling dcr ver· 
oorzaakte schade aan den weg of brug. 
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11. Aan eenig perEoon, aangifte doende bij de bevoegde macht, Toekenning van een 
van eenige overtreding of niet-naleving van een der bepalingen gedeelte der boete 
in deze verordening genoemd, zal na vervolging van den over- aan den aanbrenger. 
treder en overtuiging van het feit, een gedeelte der opgelegde 
boetegelden van hoogstens een derde kunnen worden toegekend. 

12. Aile zaken, betreffende overtreding, hierin bedoeld, znllen "\Vijze v procedceten 
door het hof summier kunnen worden behandeld. Mocht eenige in deze zaken. 
beschuldigde weigeren zonder dagvaarding te verschijnen, dan 
zullen de kosten van dagvaarding op hem worden vcrhaald, 
ingeval hij aan het hem ten laste gelegde feit schuldig bevonden 
mocht worden, hoven en behalve de boete hem door het hof 
opgelegd. 

3c. Uitvoerende Raadsbesluit art. 358, dd. 19 April 189."!. 

Aan de orde: Minute R. 4150af92, inhoudende door den Re
geeringscommissaris ingezonden schrijven van de Nederlandsch 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, verzoekende eenige 
terreinen voor de verbreeding van den randtram, gedeelte Elands
fontein -Johannesburg. 

De Uitvoercnde Raad, lettende op de gewijzigde voorwaarden 
van eoncessie voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek, van de Portugeel'lche grcn~; 
naar Pretoria-Barberton-Johannesburg en Vaalrivier (goedge
keurd bij Volksraadsbesluit, artikel 502, del. 25 Juui 1890), en in 
't bijzonder artikel 6 daarvan en artikel 6 van 't eontract voor 
den aanleg en de exploitatie van een tramweg over den Wit
watersrand, enz., aangegaan tusschen de Regeering der Zuid
Afrikaansche Republiek en de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche 
Spoorwegmaatschappij, dd. 27 Juni 1889 ; 

Verder gelet op Volksraadsbesluit, artikel132i, dd. i Augustus 
1891, en op artikel 59 van de wet op het delven van en handel 
drijven in edele metalen en edelgesteenten in de Zuid-Afrikaan
sche Repnbliek; 

Besluit ter beschikking tc stellen van de N ederlaudsch-Zuid
Afrikaansche Spoorwegmaatschappij al het terrein in termen van 
artikelen 6 van genoemde spoorweg-concessie en tramweg-contract 
noodig voor den spoorweg van Pretoria tot Vaalrivier. 

Dcze gron1len, volgens de teekeningen ten kantore van cle 
gezegde maatschapvij te Pt·etoria en te Elandsfontein (\V.W;H.and), 
of zulk ancler kantoor als door de Regeering mocht worden aan
gcwezen en die op den grond door bakem; of Jdelspitten (voren 
of greppelH) zooveel uwgelijk zullen worden aangewezen en uf
gebakend, worden hierbij geheel onttrokken aan de beschikking 
der vroegere eigenaars en alle andere personen, die vroeger, d.w.z. 
tot datum dezes, eenig recht, hoe ook genaamd, daarop of daartoe 
konden doen gelden. 

Op deze gronden zullen verder van toepassing zijn de be
palingen van Uitvoerende Raadsbesluit, artikel 5, dd. 8 Januari 
1889 (Staatscourant 9 Januari 1889), goedgekeurd bij Vo.lksraads
besluit, artikel 82, dd. 13 Mei 1889. 

Beschikbaars telling 
van tPrreinen voor 
de verbreeding v. d. 
rand tram. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 12 MEl 1892. 

Conventie met o. v. AH'l'. 118. De Raad neemt voor kennisgeving aan 
S. overtelegrafische T.V.H.B. art. 38, dd. 7 Mei 1892. 
postwissels goedge-
keurd. Gemeld T.V.R.B. luidt: 

Op voorstel van den heer Esselen narn de Raad 
deze conventie voor kennisgeving aan. 

Gernelde conventie luidt :-

CONVENTIE. 1
) 

De Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repub]iek 
en de Staatspresident van den Oranje Vrijstaat, begeerig 
zijnde verdere uitbreiding te geven aan de «Overeen
kmnst betrekkelijk Postwissels>:», aan~egaan tusschen de 
beide landen op 1 December 1888, door het uitwisselen 
van postwissels fJer telegraaf, zijn overeengekomen de 
volgende bepalingen ten behoeve van hunne respectieve 
Gouvernementen vast te stellen: 

Telegraphische ARTIKEL t. De betaling van eenigen postwissel, 
postwissels. getrokken door een postwisselkantoor in de Zuid

Afrikaansche Republiek op een postwisselkantoor in den 
Oranje-Vrijstaat of vice-versa, kan langs telegrafischen 
weg worden geautoriseercl onder bepalingen, waar
omtrent weclerzijds overeengekomen moet worden door 

Kosten. de administratien der posterijen in beide landen. De 
kosten van telep;rafeeren, die in aile gevallen betaald 
moeten worden door den afzender, zullen zijn naar rato 
van een shilling voor iederen postwissel, n:iet te hoven 
gaande £10 (tien ponden sterling). De kosten van tele
grafeeren worden gehouden door het land van uitg:ifte. 

Waar betaalbaar. 2. Telegraflsche postwissels uitgereikt onder auto-
riteit van het voorgaande artikel zullen aileen betaalbaar 
gemaakt worden op postwisselkantoren in steden of 
dorpen, die in telegrafische gemeenschap staan rnet bet 
telegraafstelsel van den Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afri
kaansche Hepubliek respect:ievelijk; alle adviestelegram
men zullen worden opgemaakt op een vorm, gel\i k aan 
d:ien aangewezen in de schedule, gemerkt E, hieraan 
gehecht, en zullen beginnen met he-t volgnummer van 
den postwissel, die geadvisecrd rnoet worden. 

Quitantie voor ge- B. Wanneer een telegrafische postwissel is uitgegeven 
zonden gelden. zal een quitantie aan den afzender verleend worden in 

een vorm gelijk aan dien, aangewezen in de schedule, 

1
) Deze convcntie is een uitbreiding van de conventie van 1 De

cember 1888, gepubliceerd in de Staatscourant van 2 J~;tnuari 1889. Zie 
proclamatie dd. 4 Mei 1892. 
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gemerkt F, hieraangehecht, en den daarmede overeenko
rnenden postwissel vorm, nadat de woorden << Betaling 
geautoriseerd per telegram)) daarop zullen zijn ge
stempeld, zal door den postmeester van het kantoor 
van uitgifte worden gehecht aan de postwissel-rekening 
door hem maandelijks opgemaakt, te zamen met hei 
onderafschnft van het advws-telegram. 

4. Bij ontvangst van eene telegrafische postwissel- Quitantie vooruit
kennisgeving zal de postmeester van het kantoor van betaling der gelden. 
betaling de quitantie van den ontvanger nernen op een 
vorm gelijk aan dien, aangewezen in de schedule, ge-
merkt G, hieraangehecht, die in alle opzichten zal 
worden behandeld als een gewone betaalue postwissel, 
en nadat het adviestelegram daaraan gehecht is, aan 
het hoofdkantoor zal worden gezonden, te zamen met 
de maandelijksche postwissel-rekening, als een bewijsstuk 
voor de betaling. 

Deze conventie zal in werking treden op den eersten Inwerkingtreding. 
Januari achttien honderd twee en negentig, en zal van 
kracht blijven tot 12 (twaalf) maanden nadat een der 
contracteerende partijen de andere kennis heeft gegeven 
van haar voornemen om dezelve op te heffen. 

Gegeven onder mijue hand en het grootzegel der 
Zuid-Atrikaansche Republiek, op dezen den 2den dag. 
der maand December des jaars Onzes Heeren een dui
zend acht honderd een en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. \¥. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gegeven onder mijne hand en het grootzegel van 
den Oranje-Vrijstaat, op dezen den 22sten dag .der maand 
December des jaars Onzes Heeren een du1zend acht 
honderd een en negentig. 

F. W. REITZ, 
Staats president. 

P. J. BLIGNAUT, 
Gouvts. Secretaris. 

ART. 122. De Raad nam voor ,kennisgeving aan ConventiemetK.K. 
Tweede Volksraadsbesluit art. 40, dd. 7 Mei 1892. over postwissels 

goedgekeurd. 
Gemeld Tweede Volksraadsbesluit luidt: 

Do Raad vereenigt zich eenparig met de postwissel
conventie, gesloten met Zijnedele den Gouverneur der 
Kolonie de Kaap de Goede Hoop. 
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Gemelde conventie luidt: 

CONVENTIE. 1
) 

De Staatspresident van de Zuid-Afrik~ansche Repu
bliek en de Gouverneur van de Kolonw de Kaap de 
Goede Hoop, wenschende een stelsel in te voeren tot 
wederzijdsche inwisseling van postwissels tusschen de 
twee landen, ten behoeve hunner respectieve Gouver
nementen, zijn overeengekomen ten aanzien van devol
gende artikelen : 

Maximum bedrag v. ARTIKEL t. Er zal eene regelmatige inwisseling van 
den postwissel. postwissels zijn tusschen de twee landen. 

·· Het hoogste bedrag van een postwissel in de Zuid
Afrikaansche Republiek getrokken op de Kaapkolonie 
en van de Kaapkolonie op de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek zal zijn tien pond sterling. 

Geen postwissel zal een deel van een penny Inogen 
insluiten. 

commissieloon 2. Het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Repu-
bliek zal de macht hebben om het commissieloon te 
bepalen op alle postwissels afkomstig uit de Zuid
Afrikaansche Republiek; en het Gouvernernent van de 
Kaapkolonie zal dezelfde macht hebben met betrekking 
tot de postwissels in de Kaapkolonie. 

Elke postadministratie deelt aan de andere haar 
tarief van betaling of commissieloon mede, hetwelk 
onder deze conventie, zal worden vastgesteld, en dit 
tarief zal in alle gevallen vooruit betaalbaar zijn doQr 
den remittant en niet terugvorderbaar. 

Wie 't commiSSle- 3. Elke postadministratie zal bet commissieloon be-
loon trekt. houden op alle postwissels binnen hare jurisdictie uit

gegeven. 
Scheclulen. 4. Postwissels en kennisgevingen, uitgegeven in de 

Kaapkolonie en betaalbaar in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, zullen getrokken worden op vormen gelijk 
aan die, in de schedule, bier annex gemerkt «A))' die, 
welke in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek worden uit
gegeven en betaalbaar zijn in de Kaapkolonie op vormen 
gelijk aan die, in de schedule bier annex en gemerkt 
«B)) aangeduid, en die welke uitgegeven worden in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en betaalbaar in het Ver
eenigd Koninkr~jlz en vreemde landen op vormen, gelijk 
aan die, aangetoond door schedule hier annex en ge
merkt «0)), 

Verplichtingen van 5. Geen postwissels zullen worden uitgegeven, tenzij 
clenafzencler. de aanvrager duidelijk den naam opgeeft en ten minste 

de eerste letter van een voornaam, beide van den remit-
--------- --------·----

l) Zie proclamatie R. 1617/89. dd. 15 Febr. 1892. 
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tant en den geremitteerde te zamen met het adres 
van den remittant, opdat de laatste kan worden opge
spoord in geval van onderzoek. Het zal echter voor een 
handelshuis voldoende zijn, gebruik te maken van zijn 
bezigheidsnaam en voor eene corpora tie of andere orga
nisatie van den naam van haar bestuurder of gemach
tlgde. Indien de afzender of de geremitteerde een 
Pair of een Bisschop is, zal zijn gewone titel vol
doende z\i n. 

6. Be halve in gevallen van postwissels, getrokken 
op zekere vreemde landen, gespecifLceerd op de schedule 
hier annex, gemerkt «N >), zullen alle postwissels slechts 
worden getrokken op geautoriseerde postwisselkantoren 
van bet land van betaling, en elke administratie der 
posterijen zal aan de andere verschaffen eene lijst van 
zoodanige kantoren, en zal van tijd tot tijd eenige toe
voegingen of veranderingen in zoodanige lijst bekend 
maken. 

7. Alle postwissels, uitgezonderd die, getrokken op 
landen gespecificeerd in de schedule bier annex, ge
merkt <<N )), zullen worden afgeleverd aan de afzenders 
daarvan, ten einde door hen verzonden te worden op 
hunne eigene kosten, aan de ontvang;ers daarvan. 

8. In bet geval van postwissels, getrokken op de 
vreemde landen, gespecificeerd in de schedule hier annex 
gemerkt ccN )) waarmede de Kaapkolonie geen directe 
uitwisseling van postwissels heeft, zal de afzender bij 
het doen van aanzoek om een postwissel op een vorrn 
gelijk aan dien, in de schedule hier annex gemerkt «D)) 
den vollen naam en het adres van den ontvanger schrijven, 
tezamen met zoodanige andere bijzonderheden als ver
eischt mogen worden. 

9. W anneer een postwissel getrokken is op een 
vreemd land, gespecifLceerd in de schedule bier annex 
gemerkt (<N ))' zal die aan den afzender worden afgeleverd, 
ten einde te worden teruggehouden door hem als een 
quitantie van het bedrag inbetaald; eene nieuwe post
wissel, na aftrek van de uitwisselingskosten, wordt dan 
direct gezonden aan den ontvanger door het kantoor 
van uitwisseling van het land van betaling. 

10. De kennisgevingen van aile postwissels getrok
ken op het Vereenigd Koninkrijk of vreemde landen, 
zullen direct worden gezonden aan bet generale kantoor 
van uitwisseling te Kaapstad, in een speciaal couvert 
voor dat doel verschaft, geadresseerd aan het centrale 
kantoor van uitwisseling, departement van postwissels, 
generaal postkantoor, Kaapstad. 

1 t. Voordat de origineele postwissel, zoo er post
wissels worden getrokken, als gespecifLceerd in de 
schedule bier annex gemerkt «N)), in de Zuid-Afri-

Plaatsen v. betaling. 

Afzender verzendt 
postwissel op eigen 
kosten. 

Verzending v. post
wissels naar landen, 
waarmee de K K. 
geen directe uitwis
seling van postwis
scls heeft. 

Dito. 

Toezending v. post
wissels op Ver. Ko
ninkrijk enz. naar 
Gen. P.K. Kaapstad. 

Verdere voorschrif
ten voor 't geval ge
specificeerd in art.8, 
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kaansche Repuhliek wordt uitgcreikt op vreemdclanden, 
waarmede de Kaa pkolonie geen direct postwisselverkeer 
heeit, zal er, voordat de postrneester ze aan den afzender 
overhandigt, aangehecht worden het bovenste gedeelte van 
de etiquette vervat in schedule hier annex gernerkt «E>), 
en zal die postwissel van geene waarde zijn dan aileen 
als een quitantie voor het inbetaalde geld. De post
meester, die uitreikt, zal terzelfder tijd het onderste 
gedeelte van de aangehechte etiquette aan de achterzijde 
van de daarbij behoorende kennisgeving hechten, die dan 
in het speciaal daartoe bestemd couvert zal verzonden 
worden naar het centraal wissel~antoor te Kaapstad. 

12. De kennisgevingen van alle postwissels, uitge
geven in de Zuid-Afrikaansche Republiek aan postwissel
kantoren in de Kaapkolonie, zullen onmiddellijk naar 
het betaalkantoor verzonden werden en op dezelfde wijze 
zullen de kennisgevingen van al de wissels, uitgegeven 
in de Kaapkolonie op postwisselkantoren in de Zuid
Afrikaansche Republiek naar zulke kantoren onmiddellijk 
verzonden worden. 

13. Het betaalkantoor voor postwissels in elk land 
zal geen wissel uitbetalen~ tenzij de daarop betrekking 
hebbende kennisgeving vooraf is ontvangen en tenzij 
beide wissel en kennisgeving den datumstempel dragen 
van het kantoor van afzendmg. 

14. Alvorens betaling wordt gedaan van eenigen post
wissel, uitgegeven onder deze conventie, zal de onder
teekening van den geremitteerde daarop moeten voor
komen ter plaatse daarvoor bestemd. 

Indien de geremitteerde niet schrijven kan, zal hij 
op het bewijs van ontvangst zijn merk plaatsen in de 
tegenwoord1gheid van een getuige, zoo mogelijk, geen 
persoon met het postkantoor in betrekking staande en 
zal zulk een getuige zijn naam teekenen tot getuigeni.s 
voor dat merk en de betaling. 

In andere opzichten zullen de wissels getrokken 
door eenig land op een ander, wat de betaling betreft, 
onderworpen zijn aan de regelen, welke van kracht zijn 
voor de betaling van binnenJandsche wissels in dat land, 
waarop zij getrokken zijn. 

15. Alle betalingen van postwissels, hetzij door het 
publiek aan bet postkantoor, of van het postkantoor aan 
bet publiek, zullen gedaan worden in echte muntspecie. 

16. Wanneer de geremitteerde van een wissel be
geert betaling te ontvangen aan het postkantoor in het 
land, van waar de wissel was verzonden, en op een 
ander dan dat waar·op de wissel oorspronkelijk was 
getrokken, zal het transport daarvan worden geautori
seerd en geregeld door de postadrninistratie van het 
land waar de betali.ng moet geschieden. 
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17. Misstellingen in den naam van den remittant of Verbetering v. ruis
van den geremitteerde. of in het bedrag van een wissel stellingen. 
mogen verbeterd worden door de postadministratie van 
bet land, waar de wissel was uitgt~geven. 

18. De betaalde wissels zullen in het bezit bl\iven Bewaringv.betaalde 
van de postadministratie van het land van uitbetaling, wissels. 
maar elk der twee postadministraties komt overeen, 
om tijdelijk eenigen betaalden wissel ter beschikking van 
de andere te stellen, waarvan de terugzending mocht 
vereischt worden ter opheldering. 

19. Bet11ing van een wissel moet worden verkre- Binnen welken tijd 

gen binnen twaalf maanden, nadat bi.1· is afge&reven; een postwissel voor 
< • • ' betaling moet wor-

b\j voorbeeld indien afgegeven in Januari in niet betaald den gepresenteerd. 
v66r het einde van Januari van het volgend jaar, dan 
zal alle recht op den wissel zijn vervallen, tenz\j onder 
exceptioneele omstandigheden, de Postmeester-Generaal 
van het land, waar de wissel was afgegeven, het dienstig 
acbt, om tot deszelfs' vernieuwing te machtigen. 

20. Nadat eenmaal de postwissel, door wien ook Beperking der aan
aangeboden, is betaald, zal de I)Ostadministratie van het sprakelijkheid der 

postadministratie. 
land van betaling niet meer aansprakelijk zijn voor 
eenigen verderen eisch. 

21. Verloren of vernietigde wissels mogen vervan- Verloren of vernie
gen ··worden door duplicaten, uitgegeven door de post- tigde wissels, 

administratie van het land van betaling en in overeen-
stemming met de regulatien, in dat land vastgesteld of 
te worden vastgesteld. 

22. Terugbetaling van postwissels aan de remittan- Terugbetaling van 
ten zal niet geschieden, tenzij eene autorisatie voor postwiss~ls. 
zulk eene terugbetaling zal verkregen zUn door de 
postadministratie van het land van uitgifte, van de 
postadministratie van bet land van betaling en het 
bedrag van de terugbetaalde wissels zal behoorl\ik ge-
crediteerd worden aan het eerste land in de rekeningen. 

Iedere administratie der posterijen beeft de be
voegdheid de wijze te omschrijven, waarop terugbetaling 
aan afzenders zal geschieden. 

23. Zoo spoedig moge1ijk na het sluiten van elke Maandelijksche af
maand zal er door den Postmeester-Generaal van de rekening tusschen 

contracteerende 
Zuid-Afrikaanscbe Republiek eene lijst worden opge- partijen. 
maakt van alle wissels getrokken door de postwissel-
kantoren in de Zuid-Afrikaansche Republiek op die in 
de Kaapkolonie, het Vereenigd Koninkrijk en vreemde 
landen gedurende de maand en dusdanige rekening 
zal worden opgemaakt in een vorrn gelijk aan die 
voorgesteld in de schedule bier annex en gemerkt ((F)) 
en verzonden worden aan den secretaris en boekhouder 
van het generaal postkantoor te Kaapstad na zijn vol-
tooiing b\j de eerste post. 

Onmiddell~jk op de ontvangst van zulk eene reke-
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ning zal door den secretaris en boekhouder van het 
o·eneraal postkantoor in Kaapstad, eene rekening worden 
gpgemaakt in een zelfden vorm als die, voorkomende in 
de schedule hier annex en gemerkt ccG)) omstandig de 
bijzonderbeden aantoonende van aile postwissels uitge
geven aan kantoren in de Kaapkolonie, bet Vereenigd 
Koninkrijk en vreemde Ianden en getrokken op kan
toren in Zuid-Afrikaansche Republiek, gedurende de 
maand, en het totaal van dusdanige rekening, zoowel 
als bet totaal van de correpondeerende rekening, opge
maakt door den Postmeester-Gene~mal van de Zuid
Afrikaanscbe Republiek, zal gebracbt worden op een 
balans opgemaakt in een vorm gelijk aan die voorge
steld in de sebedule bier annex en gemerkt e<H)). 

Indien de balans, aangeduid in zulk eene balans
staat ten gunste zal zijn van de Zuid-Afrikaanscbe 
Republiek, zal een remise gezonden worden aan den 
Postmeester-Generaal van dien Staat, maar indien de 
balans gunstig voor de Kaapkolonie is, zal de Post
meester-Generaal van de Zuid-Afrikaansehe Republiek 
op ontvangst van de rekening bet bedrag van de balans 
zonder verwijl overmaken aan den Postmeester-Generaal 
van de Kaapkolonie. 

24. De Postmeester-Generaal van de Zuid-Afrikaan
scbe Republiek ten beboeve van bet Gouvernement van 
dien Staat zal betalen aan den Postmeester-Generaal 
van de Kaapkolonie ten behoeve van het Gouvernement 
van die Kolonie, een commissieloon tegen 3

/ 4 percent 
op bet bedrag van aile postwissels uitgegeven in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en betaalbaar in de Kaap
kolonie, en een cornmissieloon van 1 1/ 4 percent, op het 
bedrag van aile wissels uitgegeven in de Zuid-Afrikaan
sche Republiek, en betaalbaar in het Vereenigd Konink
rijk en de vreemde Ianden door de tusschenkomst van het 
centraal wisselkantoor, generaal postkantoor, Kaapstad. 

De Postmeester-Generaal van de Kaapkolonie, ten 
belweve van het Gouvernement van de Kaapkolonie, zal 
betalen aan den Postmeester-Generaal van de Z uid
Afrikaansche Republiek, ten behoeve van bet Gouver
nement van dat land een commissieloon tegen 3

/ 4 percent, 
op bet bedrag van alle wissels, uitgegeven in de Kaap
kolonie, en betaalbaar in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek en een commissieloon van 1/ 4 percent, op het 
bedrag van alle wissels, uitgegeven in het Vereenigd 
Koninkr\jk en vreemde Ianden, en betaalbaar in de 
Zuid-Afrikaanscbe Republiek door bemiddeling van bet 
centrale wisselkantoor aan het generaal postkantoor te 
Kaapstad. 

25. Wissels, welke van onwaarde zullen woraen 
onder· d.e voorzieningen van artikel 19 van deze con-
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ventie en de som1nen, daaruit voortspruitende, zullen 
ter bescbikking worden gesteld van bet land van waar 
zij afkomstig zijn. 

De postadministratio van do Kolonie de Kaap de 
Goede Hoop zal derhalve aangeven op een vorm, :woals 
voorgesteld in de schedule, hier annex en gemerkt cc,h, 
alle postwissels uitgegeven door de Zuid-Afrikaanscbe 
Republiek en betaalbaar in de Kaapkolonie, bet Vereenigd 
Koninkr\ik en vreemde lanclen, welke onbetaald blijven 
op het eind van bet tijdperk bierboven vermeld. 

Aan de andere zijde zal de postadministratie van 
de Zuid·-Afrikaanscbe Republiek bij bet eindigen van 
elke maand, aan den secretaris en boekhouder van bet 
generaal postkantoor te Kaapstad overzenden een der
gelijken staat, aanwijzende de bijzonderbeden aangaande 
alle po~twissels uitgegeven in de Kaapkolonie, Vereenigd 
Koningrijk en vreemde landen en betaalbaar in de Zuid
Afrikaansche Hepubliek, welke onder de voorzieningen 
van artikel 19 van deze conventie van onwaarde zijn 
geworden. 

Het totaal bedrag van beide dusdanige staten zal 
ingesloten zijn in den maandelijkscben balansstaat, te 
worden opgemaakt onder de voorzieningen van artikel23 
van deze conventie door den secretaris en boekbouder 
van bet generaal postkantoor te Kaapstad. 

26. De betaling van eenigen wissel, getrokken door 
een postwisselkantoor in de Zuid-Afrikaanscbe Repu
bliek op een postwisselkantoor in de Kaapkolonie of vice 
versa, mag per telegraaf worden geautoriseerd onder 
schikkingen wederzijds overeengekomen door de post
administratie van beide landen. 

De kosten van telegrafeeren, welke in alle gevallen 
zullen betaald worden door den remittant, zullen be
dragen een shilling voor elken wissel £'10 niet te bo
vengaande. De telegraafkosten zullen in alle gevallen 
worden behouden door bet land van afzending. 

27. Telegrafische postwissels, uitgegeven onder de 
autoriteit van het voorgaande artikel, zullen aileen bc
taalbaar z\jn aan postwisselkantoren in steden of dorpen, 
welke in telegrafischo verbinding zijn met het telegraafnet 
van de Kaapkolonie of de Zuid-Afrikaanscbe Republiek. 

Allo adviestelegrammen zullen worden opgemaakt 
in een vorm, gel\jk aan die, voorkomende in de sche
dulen bier annex gemerkt cd{)) en znllen beginnen met 
bet volgnummer van den postwissel, waarop geadviseerd 
wordt. 

28. Wanneer een telegrafische postwissel is uitge
geven zal eene quitantie aan den afzender worden ge
geven in een vorm, gelijk aan dien, aangewezen in de 
sehednle gomerkt «L)) bier annex, en den daarmede 

Postwissels, weder
zij ds getrokken door 
postwisselkantoren, 
kunnen telegra
phisch worden ge
autoriseerd. 

Kosten. 

'l'elegraphische 
postwissels. 

Quitantie aan den 
afzender. 
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overeenkomenden postwisselvorm, nadat de woorden 
«betaling geautoriseerd per telegram)) daarop zullen zijn 
geschreven, zal door den postmeester van bet kantoor 
van uitgifte worden gehecht aan de postwisselrekening, 
door hem maandelijks opgemaakt tezamen met bet onder
afschrift van het advies-telegram. 

29. Bij ontvangst van een telegrafisch postwissel
advies zal de postmeester van bet kantoor van betaling 
de quitantie van den ontvanger nemen op een vorm, 
gelijk aan dien, aangewezen in de schedule gemerkt «M,)) 
bier annex, die in alle opzichten zal worden be
handeld als een gewone betaalde postwissel en nadat bet 
adviestelegram daaraan gehecht is, aan bet hoofdkantoor 
zal worden gezonden tezamen met de maandel\jksche 
postwisselrekening als een bewijsstuk voor de betaling. 

30. De twee postadministraties mogen bij weder
z~jdsche overeenkomst, indien zij bet dienstig achten, 
wijzigingen maken in detailzaken, betrekking hebbende 
op de nitvoering van vnrrzieningen dezer conventie, orn 
te voorzien in meerdere zekerheid tegen bedrog of in 
de betere werking van bet stelsel in het algemeen, 

31. Ieder van de twee postadministratfen is gemach
tigd onder buitengewone omstandigheden, welke van 
zoodanigen aard konden zijn, om den maatregel te wet
tigen, om den postwisseldienst tusschen de twee landen 
tijdeHik te schorsen, met dien yerstande echter, dat 
onmiddell~jk kennis worde gegeven van zulk eene schor
sing aan de andere postadministratie, en indien noodig 
geoordeeld, door mid del van de telegraaf. 

32. Deze conventie zal in werking treden op den 
eersten dag van Januari 1891 en zal van kracht blijven 
nog twaalf maanden nadat ieder van de contracteerende 
partijen aan de andere zal hebben kennis gegeven om 
deze conventie te beeindigen. 

Gegeven onder mijne hand en het grootzegel der 
Zuid-Afrikaansche Republiek, te Pretoria, dezen 29sten 
dag van Augustus achttien honderd een en negentig ... 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel 
van de kolonie de Kaap de Goede Hoop, te Kaapstad, 
den elfden dag van November, achttien honderd een en 
negentig. 

HENRY B. LOCH, 
Gouverneur. 
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ART. 123. T.V.R.B. art. 42, dd. 7 Mei 1892, voor Goedkeuring der 
kennisgeving aangenomen. postwisselconventie 

..__, '-' met Natal. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 
Ook deze conventie (nl. postwissel-conventie 1

) met Natal) 
werd voor kennisgeving aangenomen. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUrr, 13 MEl 1892. 

ART. 143. De Raad nam de volgende Tweede Volks
raadshesluiten voor kennisgeving aan. 

Tweede Volksraadsbesluit art. 22, dd. 6 Mei 1892. 2
) 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op dat gedeelte van 
het rapport van Zijnedele den Postmeester-Generaal, thans aan 
de orde, namelijk -de wenschelijkheid van het oprichten van 
pilaarbussen in de stad Pretoria ; 

Besluit het oprichten daarvan aan te bevelen en zulks te 
doen oprichten wanneer de finantieele toestand van de schatkist 
het toelaat. 

Tweede Volksraadsbesluit a1·t. 32, dd. 7 Mei 1892. 

Oprichtingv. pilaar· 
bussen in Pretoria 

De Tweede Volksraad besluit den Postmeester-Generaal op Postcontract Dull· 
te drag en de correspondentie tusschen hem en den postcontractant dee-Vrijheid. 
voor het vervoer der posten tusschen Dundee en Vrijheid nog-
maals in overweging te nemen· en dienaangaande aan de Regeering 
te rapporteeren met het oog op de betrekkelijke voortzetting van 
dit postvervoer. 

Tweede Volksraadsbesluit art. 71, dd. 10 Mei 1892. 

De Tweede Volksraad besluit naar aanleiding van het rapport Toetreding tot de 
van, den Postmeester-Generaal, in zake de wereldpostunie, de wereld-postunie. 
Regeering op te dragen om zonder verzuim tot die postunie toe-
tetreden, tenzij daartegen onoverkomelijke bezwaren mogen 
bestaan. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUrr, 17 MEl 18~2. 

ART. 188. De Eerste Volksraad, gelet op de Regee- Goedkeuring der 

ringsmissive dd. 9 Mei 1892, met daarin vervat Uit- ~~~~~~~~e1~~1k{r~~~ 
voerende Raadsbesluit art. 415, van 15 Sept. 1891, dersregulatien. 

1
) Te vinden op bladz. 337 van dit wetboek. 

~) Zie E.V.R.B., dd. 28 Mei 1891, art. 179, bladz. 311 van dit wetboek. 
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waarin bepalingen 1
) omtrent steenmakers, klipbrekers 

en kalkbranders licentien, thans aan de orde; 
Besluit de bepalingen in bovenbedoeld Uitvoerencl 

Raadsbesluit goed te keuren en ze te verklaren te zijn 
rechtsgeldig en van kracht, van af den datum van cle 
inwerkingtreding daarin genoemd, tot dat de Volksraad 
daarorntrent nader moge beslissen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 19 MEl 1892. 

ART. 213. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de meJnorie uit het district lVL\V. Stroom, onderteekend 
door E. Johnstone, J. J. C. Klaassen, en 33 anderen, 
onder no. 167/92; 

Gelet hebbende op Volksraadsbesluit art. 468, dd. 
4 Juni 1887; 

Besluit mn de daar·in uitgedrukte reden gezegde 
memorie niet in behandeling te nemen, en verder bij 
deze te besluiten, dat in 't vervolg geen memorie door 
den Raad in aanmerking zal genomen worden, die bet 
woord van protest inhoudt. Memorialisten afschrift 
van dit besluit te zenden. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 23 1\1EI 1892. 

ART. 241. 2
) De Eerste Volksraad, lettende op de 

rnemorics onder E.V.H.H. 207/92, 208/92, 206/92, 200/92, 
205/92, 397/92, 359/92, 364/92, 405/92, met bet commissie
rapport, thans aan de orde; 

Resluit gezegd comrnissie-rapport onveranderd goecl 
tc keuren en memorialisten een afschrift er van tc 
doen toekomen als antwoord op hunno memories. 

Gezegd commissierapport luidt: 
Aan uwe corrmissie is het uH de memories gehleken, llat 

de gevoelens Y\tn de burgers, die direct betrokken zijn hij de 
verklaring en proclamatie van een nicuw district met Klerksdorp 
tot districtsdorp, zooals het vorigc jaar aangevraagd, zeer uiteen
loopend zijn, en meenende, dat het daardoor moeilijk wordt 
allen te voldoen, geeft uwe commissie de vergadering in over
weging, om vooralsnog geen besluit te nemen aangaande de ver
ldaring en proclamatie van een nieuw district. 

1
) Bedoelde regnlatien zijn te vinden op bladz. 553 van dit wetboek. 

2
) Zie E.V.R.D. art. 1175, dd. 28 Juli 1891, bladz. 286 van dit "·etboek. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 30 MEl 1892. 

ART. 315. De Raad nam voor kennisgeving 
T.V.R.B., art. 289, dd. 28 Mei 1892. 

aan Wijziging van art. 
88, Crim. Procedure 
( doodstraf.) 

Gezegd T.V.R.B. luidt: 

De Tweede Volksraad vereenigde zich eenpariglijk met het 
Uitvoerende Raadsbesluit. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 27 Mei 
1892, art. 428, luidende :: 

Aan de orde: bespreking van art. 88 1
) der crimineele pro

cedure, luidende als volgt : 
"Ingeval van doodstraf, 1vordt de tijd tot executie, ten minste 

24 uren te voren, door den rechter aan den veroordeelde in 
tegenwoordigheid van den Staatsprocureur of zijnen vertegen
woordiger bekend gemaakt," en in 't bijzonder de daarin voor
komende woorden "den rechter". 

De Uitvoerende Raad, overwegende, dat deze woorden tot 
verschil van opinie en daardoor in sommige gevallen tot moei
lijkheden aanleiding geven ; 

Besluit aan den Edelachtbaren Tweeden Volksraad voor te 
stollen de gezegde woorden "den rechter" te vervangen door 
de woorden "een der rechters daartoe door de Regeering aan
gewezen". 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 1 JUNI 1892. 

Anrr. 343. 2
) Het concept-besluit werd rnet 22 tegen 

1 stern als besluit van den Edelachtb. Eersten Volks
raad aangenomen. 

Bedoeld Concept-besluit luidt: 
De Eerste Volksraad, overwegende, dat de Hollandsche taal 

als landstaal het meduim van onderwijs is. 
Overwegeude, dat het wenschelijk is den kinderen van niet 

Hollandsch-Afrikaansche of Hollandsche ouders gelegenheid te 
geven, zich zoo spoedig mogelijk de landstaal eigen te maken 
en daardoor in de voorrechtE>n van het volgens wet gesubsidieerde 
onderwijs te kunnen deelen, 

Besluit: 
In plaatsen, waar de Regeering zulks wenschelijk acht, zal 

ook aan scholen, waarin het medium van onderwijs niet de 
H ollandsche taal is overeenkomstig de eischen der wet, een 

1
) Zie bladz. 287 L. W. 1849-1885. 

2
) Gewijzigd door E.V.R.D., art. 997, 998, 999 d.d. 5 Au~ustus 1893. 

Regelen voor 't ver
leenen van subsidie 
aan scholen waar 't 
Hollandsch niet me
dium van onderwijs 
is. 
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zekere Staatstoelage worden toegekend, met inachtneming der 
volgende bepalingen : 

1. Ret onderwijs in zu1ke scholen mag door middel cener 
andere dan de Hollandsche taal gegeven worden; doch overigens 
moeten deze scholen in elk opzicht voldoen aan de bij de wet 
en de door dec Superintendent van onderwijs vastgestelde bepa
lingen; 

2. Aan de leerlingen van zulke scholen moet door bevoegde 
en door den Superintendent van onderwijs 'goedgekeurde onder
wijzers onderricht i:l de Hollandsche taal worden gegeven; 

3. De Inspecteurs v:m scholen zullen hij hun bezoek op zulke 
scholen wel kennis nemen van den algemeenen toestand en den 
toon der school, maar zich overigens slechts tot het onderzoek 
naar der leerlingen kennis van de Hollandsche taal bepalen; 

4. De kennis der leerlingen van de Hollandsche taal zal be
oordeeld worden naar de gewone standaarden van onderwijs, door 
den Superintendent van onderwijs vastgesteld voor zooverre dezen 
de practische en theoretische kennis der Hollandsche taal be
treffen; 

5. Na aftoop der algemeene inspectie van zulke scholen, 
nloeten de leerlingen, voor welke de hieronder bedoelde subsidie 
verlangd wordt. naar hnnne vorderingen in de kennis der Hol
landsche taal in verschillendc klassen overcenkomstig de stan
daarden verdeeld, aan het onderzoek der Inspecteurs worden 
onderworpen; 

6. \Vanneer een leerling niet aan den standaard, waarvoor 
hij werd opgegeven, voldoet, zal hij nog eenmaal voor den
zelfden standaard mogen worden opgehracht; doch, voldoet hij 
wel, dan moet hij bij cene volgende inspectie voor een hoogeren 
standaard 'NOrden opgegeven; 

7. Voor elken leer ling, die in den standaard, waarvoor hij 
aan den inspecteur van scholen wordt voorgesteld, voldaan heeft, 
zal eene hoofdelijke subsidie worden toegekend naar hct hier 
volgende tarief: 

in standaard I voor iederen leer ling ... 

" 
" " 
" " 

II 
III 
IV 
v 
VI 

" " 
" " 

" 
" 

" " 

20s. 
22s. 6d. 
25s. 
27s. 6d. 
30s. 
32s. 6d. 

8. Voor deze subsidie lmnnen aileen in aanmerking komcn 
kinderen van vreemdelingen, die de landstaal niet machtig zijn. 
Bij mogelijke verschillen omtrent dit punt tusschen den Super
intendent van Onderwijs en de Schoolcommissien, beslist de 
Regeering; 

9. De uitkeering dezer subsidie kan hoogstens twePmaal per 
jaar telkens na gehouden inspectie, plaats hebben, en alleen voor 
die leerlingen eener school, welke blijkens de schoolregisters, 
bevestigd door de formeele verklaring van het hoofd der school, 
ten tijde der inspectie minstens drie maanden achtereen geregeld 
die school bezocht hebben · 

10. De in dit besluit vervatte bepalingen, zullen slechts 
als overgangsmaatregel beschouwd worden, en kracht van wet 
hebben gedurende een tijdvak van 3 jaar, te rekenen van den 
1sten Juli 1,892. 
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AnT. 346. Do Eerste Volksraad, lettende op het 
commissierapport met Regeeringsmissive BE. 1402/92, 
thans aan de orde en daannede in verband 1le n1issive 
van den Superintendent van Onderwijs re salarissen 
van den rector en docenten van het gymnasium; 

Besluit het rapport voor kennisgeving aan te nemen 
en de salarissen te stellen als volgt: een rector £850, 
docenten ad £700, met dien verstande echter, dat zij 
evenals andere ambtenaren onderworpen zijn aan even
tueele verlagingen of verhoogingen, die later door den 
Volksraad mogen aangebracht worden. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUIT, 2 JUNI 1892. 

AnT. 356 1
). De Eerste Volksraad, gelet op de wijzi

gingen in de algemeene bepalingen omtrent de examens 
en de toelatingen en op de wijzigingen in de huis
houdelijke bepalingen van den raad van examinatoren 
der Zuid-Afrikaansche Republiek; 

Besluit al de wijzigingen, thans aan de orde, goed 
te keuren en kracht van wet te verleenen met enkele 
veranderingen in den vorm, zooals door den Super
intendent van Onderwijs aangegeven. 

Bedoelde wijzigingen luiden: 

WIJZIGINGEN 

IN DE ALGEMEENE BEPALINGEN OMTRENT DE EXAMENS EN 
DE TOELATINGEN. 

Goedgeke1t1·d bij besl,uit van den Edelachtb. Eersten Vollcsraad, 
m·t. 356, dd. 2 J'uni 1892. 

ARTIKEL 1. Artikel 1 van genoemde bepalingen 
wordt gewijzigd als volgt: De letterkundige examens, 
de onderwijzers-examens en het examen van den sehool
wedstrijd beginnen op den eersten Dinsdag van de 
maanden Maart en September. De rechtsgeleerde ex
arnens, het examen van landn1eetkunde, het examen 
van voor chemist en drogist beginne;n op den derden 
Dinsdag van de maanden Maart en September. 

2. Art. 4 van genoemde bepalingen wordt gewijzigd 
als volgt: De exmnens, 1net uitzondering van -dat van 

Vaststelling der sa
larissen van rector 
en docenten aan het 
Gymnasium. 

Wijziging der alge
meene bepalingen 
omtrent examens en 
toelatingen en der 
huishoudelijke be
palingen van den 
Raad v. Examin. 

Wanneer de exa
mens gehouden 
worden. 

Examens worden 
gehouden te Preto
ria,behalve voor den 
schoolwedstrijd. 1

) Zie V.R.B. art. 1145, dd. 18 Juli 1887, en E.V.R.B. dd. 30 Aug. 
1893, art. 1241 1 
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den schoolwedstrijd, zullen te Pretoria gehouden wor
den. Het examen van den schoolwedstrijd zal niet aileen 
te Pretoria gehouden worden, maar ook op andere mid
delpunten door den raad van examinatoren naar gelang 
van aanvragen te bepalen. Behalve de drie bij wet 
no.13, 1886, art.1.0, 1

) bepaalde prijzen voor de hoogsten 
bij het examen van den schoolwedstrijd zal een certifi
caat worden toegekend aan ieder, die de helft of meer dan 
de helft van 't maximum punten in bet examen behaalt. 

3. Aan art. 7 van genoemde bepalingen zal eene 
nieuwe alinea als de eerste van dat artikel worden ge
voegd van den volgenden inhoud: Tot de onderwijzers
examens zal niemand worden toegelaten, die op den 
dag van het examen niet den leeftijd van 15 jaar be
reikt heeft. 

4. In artt. 11 en 12 van genoemda bepalingen zul
len de daar voorkomende letters, welke de vakken van 
examen aanduiden, ook in overeenstemming gebracht 
moeten worden met de nieuwe programmas. 

5. Aan art. 12 van genoemde bepalingen wordt het 
volgende toegevoegd: Niemand zal toegelaten worden 
tot het examen voor chemist en drogist, tenzij hij in 
't bezit is van het onderwijzers-certificaat der tweede 
klasse, hetwelk ook moet insluiten de volgende optio
neele vakken: de Engelsche taal, de meetkunde en de 
stelkunde; of een voldoend ex amen heeft afgelegd in 
de vakken b, c, e, f~ g, h, j, k van beG programma, ge
steld voor dat examen en de optioneele vakken boven
genf'emd. V oor dit ex amen rnoet hetzelfde bed rag be
taald worden als onder art. 7 a bepaald. 

WIJZIGINGEN 
IN DE HUISHOUDELIJKE BEP ALINGEN VAN DEN RAAD VAN 

EXAMIN A TOREN DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

AR'l'IKEL 1. Art. 11 van de huishoudelijke be
palingen worclt gewijzigd als volgt: De examinatoren 
zullen gehouden zUn hunne vragen 14 dagen v66r den 
aan vang van het exam en in te leveren bij den Secre
taris van den Raad in duidelijk schrift, en hun rapport 
zullen zij inleveren bij den Secretaris binnen 14 dagen 
na den afloop van het examen. 

2. In art. 13 van de huishoudelijke bepalingen 
worden ach ter de woorden : <<aan elk examinator wordt 
voor elk vak waarin hij examineert, toegekend £2,)) 
toegevoegd de volgende ,~worden: «voor elk 5tal candi
daten of gedeelte daarvan.)) 

1
) Wet op den Raad v. Examinatoren1 bladz. 55 L.W. 1886-188i. 
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VEREISCHTEN VOOR HET EXAMEN VAN DEN SCI-IO,OL
WEDSTRIJD. 

a. Bijbelsche gescbiedenis. Oud en Nieuw Testa
ment in geregeld geschiedkundig verband. 

b. Lezen. DuideUj k en vloeiend lezen, met inacht
nerning der leesteekens en van de beteekenis der 
woorden. 

c. Rekenkunde. Getallen van 1 tot 1 ,000.000. I-Ier
leiding. De boofdregels, met toepassing op bet stelsel 
van maten, munten en gewicbten in Zuid-Afrika in 
gebruik. Praktijk (Eng. Practice). Gewone breuken. 
Heredeneerde oplossing van vraagstukken en de Ho
meinsche cijfers. 

d. Schrijven. Groot, klein en middelsoort scbrift. 
e. Recitatie. Minstens 30 regels van een bekenden 

Hollandschen dichter, goed nit bet hoofd voor te dragen. 
f. Spraakkunst. Kennis der woordsoorten, grond

begrippen van de geslachten en naamvallen. Volledige 
vervoeging en verbuiging. Ontleding van enkelvoudige 
en samengestelde zinnen. Leer van het zinsverband. 
Dictaat. Een eenvoudig opstel of brief over een ge
geven onderwerp. 

g. Zangkunst. Tbeoretische en praktische kennis 
der noten in de Psalmboeken gebruikt en van eenvou
dige zangstukjes ( een- en meerstemmig). 

h. Geschiedenis. Geschiedenis van Zuid-Afrika in 
geregelde volgorde van 1486-1806. 

i. Aardrijkskunde. Aardrijkskunde van Zuid-Afrika, 
voornamelijk die van de Zuid-Afrikaanscbe Republiek. 

j. Vormleer. Kennis van lijnen en vlakken. 

VEREISCHTEN VOOR HET ONDERWIJZERS EXAME:N 
DERDE KLASSE. 

Vereischten voor 
het examen van den 
school wedstrijd. 

a. B\jbelsche geschiedenis. Oud en Nieuw rrestament Dito onderwijzers-
in geregeld geschiedkundig verband. examen derde kl. 

b. Lezen. Duidelijk en vloeiend lezen, met inacht-
neming der leesteekens en van de beteekenis der woorden. 

c. Hecitatie. Minstens 50 regels van een bekenden 
Hollandschen schrijver goed uit bet boofd voor te dragen. 

d. Rekenkunde. Dezelfde vereischten als voor bet 
examen van den schoolwedstrijd, benevens tiendeelige 
breuken, renteberekening ( enkel voudigen en samen
gestelden interest), winst- en verliesrekening, verhouding, 
gezelscbapsrekening en rnenging. 

e. Vormleer. Lijnen, vlakken en regelmatige 
lichamen. 

f. Scbrijven. Schoon- en kunstschrijven. 
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g. Taalkunde. De geheele taalkunde met uitzon
dering van de woordvorrning. Een opstel of brief over 
een gegeven (concreet) onderwerp. lJictaat. 

h. Geschiedenis. De geheele geschiedenis van Zuid
Afrika en die van de Zuid-Afrikaansche Republiek in 
't bijzonder. Beknopt overzicht der Nieuwe W ei'eld
geschiedenis, meer bijzonder die van Europa sedert 1789. 

i. Aardrijkskunde. De hoofdtrekken der algemeene 
aardrijkskunde en de aardrijkskunde van Zuid~Afrika 
in 't bijzonder. 

j. Opvoedkunde. De beginselen van de p<edagogie 
en schoolinriehting, met inbegrip van de rnethode van 
aanschou wings-onderwij s. 

k. Praktisch onderwijzen. Applicanten moeten be
vredigende bewijzen overleggen, dat zij voldoende be
dreven zijn in de praktijk van bet onderwijs, of anders 
in tegenwoordigheid en ten genoege van den Raad van 
Examinatoren, of van een door hen benoemden deskun
dige, een of ander gegeven onderwerp met eene klasse 
van leerlingen behandelen. 

l. Kennis der natuur. De algemeene eigenschappen 
der lichamen, de voornaamste werktuigen, die berusten 
op de leer der krachten, den barometer en den thermo
meter. 

m. Zangkunde. Als voor 't exa1nen van den school
wedstrijd. 

VEREISCHTEN VOOR HET ONDERWIJZERS-EXAMEN, 
T"\VEEDE KLASSE. 

Dito tweede klasse. a. Bijbelsche Geschiedenis. Oud en Nieuw Testament 
1n geregeld geschiedkundig verband. 

b. Lezen. Als voor onderwijzers-examen, Hide klasse. 
c. Rekenkunde. Als voor onderwijzers-examen Hide 

klasse, benevens evenredigheden, rekenkundige, meet
kundige en harmonische reeksen, vierkante en kubieke 
machten en wortels. 

d. Vormleer. Als voor onderwijzers-examen Hide 
klasse. 

e. Schrijven. Schoon- en kunstschrijven. 
f. rraalkunde. De geheele taalkunde, met inbegrip 

van de woordvorming en den zinsbouw. Een opstel 
over een gegeven onderwerp (abstract). Dictaat. 

g. Geschiedenis. De geschiedenis van Zuid-Afrika. 
Beknopt overzicht der wereldgeschiedenis. 

h. Aardrijkskunde. De algemeene aardrijkskunde 
en die van Zuid-Afrika in 't bijzonder, benevens de 
beginselen van de wis- en natuurkundige aardrijkskunde. 

i. Opvoedkunde. Dezelfde vereischt8n als voor de 
opvoedkunde (th~oretisch en praktijk) bij het onder-
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wijzers-examen dcrde klasse, benevens de kennis van 
de verschillende leerwijzen en van de verschillende 
methoden voor het handhaven van orde en tucht in de 
school. 

j. Natuurkunde. Beginselen der natuurkunde. 1o. 
algemeene eigenschappen der lichamen; 2o. leer van 
evenwicht en beweging der lichamen en de drie aggre
gratie toestanden. 3o. Warmteleer. 

k. Natuurlijke historic. De beginselen van dicr
kunde en plantkunde. 1o. Kennis der inlandsche dieren 
en hunne klassificatie. 2o. Kennis der meest voorko
Inende inlandsche planten en hare ldassificatie volgens 
het natuurlijk stelsel. 

l. rreekenen. De beginselen van het hand en recht
lijnig teekenen. 

m,. Zangkunde. Als voor het examen van onder
wijzers, derde klasse. 

De volgende vakken zijn optioneel: 
a. Engelsch, Fransch of Duitsch: lezen, dictaat, 

taalkunde, (met uitzondering van de woordvorming), 
vertalen uit een dezer talen in het Hollandsch en om
gekeerd. 

b. Beginselen der vlakke meetkunde en der stel
kunde. 

c. Nuttige en fraaie handwerken voor onderwij
zeressen. 

d. Boekhouden. 
Vereischten van punten •tls in A in de vakken a, b, 

e, g, wordt meer dan een derde der punten vereischt. 
Oandidaten, die hierin het vereischte aantal punten 
behalen, krijgen een b~jzonder diplorna bij hunne akte. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNI 1892. 

AnT. 420. 1
) De Raad nam voor kennisgeving aan Sluiting van hout-

T.V.R.D. a.rt. 313, dd. 2 Juni 1892. bosschen. 

Gezegd T.V.H.B. luidt: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbend~> op het rapport der 
commissie en tevens gelet hebbende op de memories uit Zout
pansberg, vragende toestemming om zekere contracten toe te staan 
op de houtbosschen te Zoutpansberg, thans onder behandeling, 
en tevens gelet hebbende op de noodzakelijkheid, dat de hout
bosschen in de Zuid-Afrikaansche Republiek bescherming ver
eischen en niet onder concessie of contract geplaatst moeten 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 9'1, 1893. 

39 
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worden, in aeht nemende Volksraadsbesluit van1853, 1
) en verdcr 

gelet hebbende, dat zoodanig aangevraagde contractcn niet be
hoorlijk 3 maanden gepubliceerd waren, zoo is het dat de Edel
achtbare Volksra1d niet het genoegen heeft om het commissie
rapport goed te keuren, maar de Tweede Volksraad, in acht 
nemende, er reeds genoegzame regelen bestaan, waarbi5 de Hoog
edele Regefring alle houtbosschen in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek kan beschermen, zoo besluit de R~ad alle houtbosschen 
in dezen Staat te sluiten, behalve die houtbosschen, die in het 
belang van de burgers van dezen Staat behooren opengesteld 
te worden cloor de Hoogedele Regeering, en draagt de Hoogedelc 
Itegeering op, om wet no. 15, van 1880, en cle regulatien samen
gesteld volgens bepalingen van sectie II van wet no. 15 van 
1880 en art 832 van 1890 op alle houtbosschen van toepassing 
te houden, tot tijd en wijle bijzondere omstandigheden verande
ringen vereischen, dezelve dan voor verandering voor den 
Tweeden Raad te leggen. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESL UIT, 13 JUNI ·1892. 

AnT. 4i30. Ue Eerste Volksraad, lottende op de memorio 
onder EYHH. 26/92 nwt hct cormnissieraplJOrt thans aan 
de orde, vereenigt zich rnet de opinie van de mernorie
commissie en besluit dientengevolge, dat het verboden 
is den secretarisvogel te dooden of zijne eieren uit zijn 
nest te halen. Bij overtreding van dit besluit zal do 
overtreder gestraft worden met eene boete van £15 
of b~i wanbetaling met gevangenisstraf voor eene maand. 

De Regeering zal den aanbrenger van zulk eene over
treding kunnen toekennen 1

/ 3 van de opgelegde en 
ontvangen boete. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 14 :IUNI 1892. 

AnT. 4:39 2
). De Eerstc Volksraad, lettende op de 

memorie onder EVRR. 270/92 met bet commissierapport, 
lettende op de inlichtingen van Zijnedele den Landmeter
Generaal, overwcgende, dat punt B onder ltet hoof(l 
«Tarief voor de generale opmeting)), niet duidelijk orn
schreven is, besluit zich niet geheel met het commissie
rapport te vereenigen; 

De Raad besluit verder het tarief onder punt D, 
zooals bovenbedoeld, te wijzigen als volgt: 

Voor een afstand van 200 roeden = 800 treden £1, 
berekend naar eene rechte denkbeeldige lijn. 

1
) Zie bladz. 21 L. W. 1849-1885. 

2
) Zie bladz. 166 van dit wetboek, wet no. 9, 1891. 
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ALlT. 411. IIet commissierapport \verd aangenomen. \Yijzig:ng vun wet 
no. D, 18::H. (Gene-

Gemelcl rapport luidt : rale opmeting.) 

Uwe commissie vereenigt zich met memorialistcn in zooverre, 
dat hij de opmeting der plaats, de landmeter vcrplicht zal wezcn 
elke lijn den eigenaar of diem; vertegenwoordiger aan te wijzen, 
indien er om verzocht wordt. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUIT, 17 JUNI 1892. 

AnT. 462. De Ecrste Volksraad, gelet bebbende op Kerkplein Pretoria. 
de klacbte-memorie van W. W. Mare, namens den 
Eerw. Kerkeraad, onder EVRn. 692/92, met daarbjj over-
gelegde stukken in bet commissierapport bedoeld, en 
daarmede in verband bet rapport van de memorie-
commissie, tbans aan de orde; 

Overwegende, dat het uit bovengenoemde stukken 
gebleken is, dat de beschuldigingen, zooals in de memorie 
aangebaalcl tegen Zijnboogedele den Staatspresident en 
Uitvoerenden Haad van allen grond ontbloot zijn; 

Besluit: a. gezegd commissierapport goed te keu
ren 1); b. te verklaren dat de Edelachtbare Eerste Volks
raad overtuigd is, dat die bescbuldigingen tegen Zijn
hoogedele den Staatspresident en Uitvoerenden Haad 
ongegrond en valsch z\jn; c. spreekt verder zijn innig 
leedwezen uit over de handelwijze van den Eerwaarclen 
Kerkeraad van de Nederduitsch Hervormde of Gerefor
meerde Kerk van Pretoria, door zulk. een onbeleefde 
klachtmemorie goed te keuren, daar de Edelachtbare 
Volksraad overtuigd is, dat bet de plicht is van elken 
Kerkeraad van een Cbristelijk Kerkgenootschap om de 
Christelijke liefde aan te kweeken en daarin eon goed 
voorbeeld te geven. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 21 JUNI 1892. 

AnT. 499. 2
) Do Eerste Volksraad, gelet hebbende op 

de memorie onder EVRR. 236/92, met het commissie
rapport, tbans onder behandeling; 

Gelet hebbende op bet verzoek van memorialisten, 
n.l. dat alle grondgerechtigde burgers, die volgens veld-

1) Bedoeld commissie-rapport is gepubliccerd in · de Staatscourant 
van 29 Juni 18D2. 

2
) Zie proclamatic dd. 31 Aug. 1883, b1adz.1229 c. v. L.W 1849-1883, 

Verkoop van occn
patiegronden in Ma
pochsland enz. 
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kornetscertificaat in den Mapochsoorlog persoonlUk dienst 
hebben gedaan en elk een perceel grond genomen hebben 
gedurende de occupatie gezegd tot '15 April 1885), en 
zoodanige gronden persoonlijk geoccupeerd hebben, doch 
verkocht hebben binnen den tijd van achttien maanden 
aan andere personen en dezelve geoccupeerd hebben 
persoonlij k of bij afwezigheid door andere kr~jgsdienstige 
burgers, dat n.l. zoodanigc koopen en verkoopingen als 
wettig zullen beschouwd worden. 

Verder lettende op de billijkhei.d van dat verzoek; 
Beslui.t zich met dat verzoek te vereenigen. De 

Raad besluit verder deze rnemorie te verwijzen naar 
den Hooged. Uitvoerenden Raad, met opdracht om de 
zaak nauwkeurig te onderzoeken en alsdan naar bevind 
van zaken te handelen, waarin zooveel mogelijk aan het 
verzoek van mernorialisten zal worden voldaan. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 22 JUNI1892. 

ART. 508. 1
) De Eerste Volks1aad, gelet hebbende op 

de rnemories met commissierapport, thans aan de orde, 
Overwegende, dat · het voor den Haad niet geraden 

is om de wet te wijzigen, zooals door memorialisten 
verzocht, naardien ze niet mcer aan haar doel zal be
ant\voorden; 

Besluit het com1nis~ierapport goed te keuren. 
De Raad besluit verder Uitvoerende Haadsbesluit, 

artikel 190, dd. 17 Februari 1892, te bekrachtigen en 
rnachtigt den Uitvoerenden Haad verder om in ieder 
geval speciaal tc voorzien, en eindelijk besluit de Raad, 
dat wanneer eene occupatieplaats door den occupant 
tijdelijk verlaten, door iemand anders in dien tusschen
tijd is geoccupeerd, deze handelwijze niet zal wettig zijn, 
voordat de Uitvoerende Haad zoo'n geYal zal hebben 
onderzocht en daaf'na zal hebben beslist. 

Memorialisten dienovereenkomstig te \rorden gc
antwoord. 

Gemeld Uitvoerende Haadsbesluit luidt: 

Uitvoerende Raadsbesluit art. 100, dd. 17 Februari 1802. 

Aan de orcle minute R 1856/92, inhouclende door den waar· 
J:emenden landdrost van Zoutpansberg ingezonden vjjf memories, 
verzoekende kwijtschelding van actueele occupatio onder zekere 
voorwaarden. 

1
) Zie wet no. 8, 1886, L.vv. 1886-1887, bladz. 30. 
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De Uitvoerende Raad, lettende op het feit, dat in sommige 
gevallen het onmogelijk is voor occupanten zelf te occupeeren; 

Besluit, dat in dergelijke gevallen het voldoende zal zijn, 
wanneer de occupant zijn grond bewerkt, maar zonder per
soonlijke occupatie slechts in de wijk woont, waarin zijne occupatie 
gelegen is. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 27 .TUNI 1892. 

AR'r. 5()8 1) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op den post « Hoofabelasting achterstallig £2353 ))' thans 
aan de orde, besluit den post goed te keuren. 

Verder overwegende, dat er vele onvermogende 
personen zijn, die misschien niet in staat zijn om hunne 
achterstallige hoofd-, spoorweg- en wegbelasting te 
kunnen betalen; 

Besluit de Hoogedele Regeering op te dragen nauw
keurig onderzoek in te stellen in de verschillende wij
ken, door middel van de Veldkornetten of die personen, 
die achterstallig zijn, te onvermogend zijn hunne schulden 
te betalen, om alsdan miar bevind van zaken te han
delen, teneinde die personen, die achterstallig zijn, 
geheel of gedeeltelijk die schulden kwijt te schelden, 
met dien verstande echter, dat die personen duidelijk 
moeten ingelicht worden, dat zij hunne gewone belas
tingen in het vervo1g jaarlijks moeten betalen. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 28 JUNI 1892. 

Machtiging aan de 
Reg. achte-rstallige 
belastingen kwijt te 
schelden, onder ze
kere voorwaarden. 

AR'l'. 573. 2
) Het Uitvoerende Raadsbesluit werd Wijziging E.V.R.B. 

aangenomen van 3 t Juli 1891, 
'- '- · art. 1.196 (Staatslee-

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 28 ning.) 
.Tuni 1892, art. 493, luidende: 

Aan de orde de correspondentie over het aangaan eener 
Staatsleening, overeenkom~tig Eerste Volksraadsbesluit, art. 1196, 
dd. 31 Juli 1891. 

De Uitvoerende Raad, gemelde correspondentie met zorg 
hebbende nagegaan; 

1
) Zie wet no. 3, 1889, bladz. 88 L. W. 1888-1889. 

2
) Zic E. V. R. B. dd. 31 Juli 1891, art. 1196 bladz. 287 van dit 

wctboek. 
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Overwegende, dat de stand der geldmarkt hct niet mogelijk 
maakt een leening van 41

/ 2 pet. uit te geven, maar dat zulks wel 
mogelijk zal zijn als de rentevoet wordt gebracht op 5 pet; 

Overwegende, dat het niet wens·~helijk is de thaw~ aange
vangen onderhandelingen af te breken; 

Verder overwegende, dat het wenschelijk en noodig wordt 
geacht, dat bij Volksraadsbesluit de doeleindeu worden aangegeven, 
waarvoor de opbrengsten der leening zullen worden gebruikt; 

Bc•luit aan den Edelachtbarcn Eersten Volksraad voor te 
stollen te be,luiten: 

1. Dat het Volksraadsbesluit van 31 Juli 1801, waarop de 
Regeering gemachtigd werd een staatsleening van 1 tot 3 millioeu 
pond sterling, te sluiten, wordt gewijzigd zoodanig, dat de leening 
in plaats van 41

/ 2 pets. mag zijn een 5 pets. leening. 
2. Dat de doeleinden der leening zullen zijn de volgende: 
Spoorwegen: terugbetaling aan Fpoorwegvoors, hotsyndicaat; 

gebouwen; telegrafen ;telefonen en andere puhlieke werken binnen 
den Staat. 

EEHSrrE VOLKSHAADSBESLUIT, 29 JUNl -1892. 

Opheffing drr tollen ART. 583. 1) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op Regeeringsmissive del. 25 Juni 1892, en bet daarbij 
overgelegde Tweede Volksraadsbesluit art. 480, del. 
17 dm~er, gelet hebbende op den post tolgelden, £"21350, 
en daarmede in verband afdeeling B, onder art. 8 van 
het begrootings-commissie-rapport; 

Besluit: a. zich te vereenigen met de aanbeveling 
van de begrootings-commissie en dien post te stellen 
op £15000; b. zich te vereenigen met de aanbeveling 
van den Edelachtb. Tweeden Volksraad vervat onder 
Tweede Volksraadsbesluit art. 480, dd. 17 J uni 1892; 
c. de Hoogedele Regeering op te dragen aile tollen 
binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek op te heffen 
op den laatsten dag der maand Augustus eerstkomende; 

En eindelijk besluit de Raad de Hoogedele Regee
ring op te dragen zooveel mogelijk geen nieu\ve wegen 
te doen maken tot tijd en wijle de Edelachtb. Eerste 
Volksraad daar nader over zal besloten hebben. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 
De Tweede Volksraad, gelet hebbende op de memories op 

tollen en b verband daannede het commissie-rapport, thans aan 
de orde; ge!et hebbende op de t1lrijk ingekomen memories; over
wegende dat de ingekomen zoozeer uiteenloopend zijn, en daar 
het niet wenschelijk is om tegen de wenschen van de burgers te han-

1
) Zie E. V.R.B. dd. 3 Juli 1893, art. 515, en wet no. 10, 1893, en de 

aanteekeningen daar ter plaatse. 
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clelen, zoo besluit de Raad den Edelachtbaren Eersten Volksraad 
aan te bevelen de bestaande toll en tijdelijk op te heffen T oor 
een jaar; en daar een deel van do memories aan de hand gaven 
de ·wegbelasting te verhoogen en een deel om tollen op te rich ten, 
zoo besluit do Raad verder den Edelachtbaren leden op te dragen 
om op lmnne bijeenkomsten deze zaak rijpelijk te bespreken, en 
om oene duidelijke opdracht van do burgers te verkrijgen, en to 
vern em en of de burgers voor extra belasting zijn voor het instand
houd.cn van d.e publieke wegen of oprichtcn van toll en, en hunne 
beviudingen in de aanstaandc zitting van den Raad voor te leggen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, ~ .JULI 1892. 

An'r. 617. De Raad keurde het Uitvoerendo Raads
besluit art. 484, 1) del. 25 J uni 1892, algemeen goed. 

EEHSrrE VOLKSRAADSBESLUYr, 8 JULI 1892. 

AnT. 691. De Eerste Volksraad, lettende op de posten 
onder het district Zoutpansberg, thans aan de orde, 
besluit die geheele rubriek goed te keuren tot en met 
3 Assistent-veldkornetten a £100, £300. 

De Raad besluit verder te bepalen, dat in het ver
volg aan geen districtsdorpen veldkornetten zullen toe
gekend worden dan die minstens 200 dienstdoende burgers 
bevatten. De al ofniet noodzakelijkheid van het toestaan 
van veldkornetten aan zoodanige dorpen, wordt overge
laten aan de beoordeeling van den Hoogedelen Uitvoe
renden Haad. 

Eindelijk besluit de Eerste Volksraad de Hoogedele 
Regeering op te dragon om onderzoek in te stollen naar 
het aantal burgers in die dorpen, die reeds veldkornetten 
bezitten, en in geval het mocht blijken, dat zulke dorpen 
het vereischte getal burgers niet bevatten, alsdan zulke 
veldkornetten onmidclellijk te ontslaan. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUrr, 12 .JULI 1892. 

AnT. 738. De Haad neemt rr.V.R.B. art. 645, dd. 5 
.luH 1892, voor kennisgeving aan. 

1
) Bedoeld Uitvoerende naadsbesluit machtigde den Staatspresident 

tot het uitvaardigen der proclamatie van 4 Juli 1892, opgenomen in 
dit '.vetboek. 

Distr. d.orpen met 
minder dan 200 bur
gers zullen voortaan 
geen veldkornetten 
hebben, tenzij in 
speciale gevallen de 
Uitv. Raad anders 
beslist. 

Reg. opgedragen 
onderzoek in to 
stollen naar het be
staande stelsel, vol· 
gens 't welk wegen 
en bruggen worden 
hersteld. 
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Gemeld T.V.R.B. luidt: 
De Tweede Volksraad besluit 't verslag van bet Hoofd van 

Publieke Werken voor kennisgeving aan te nemen en verder de 
Hoogedele Regeering op te drag en om, aangezien er reden bestaat 
voor ontevredenheid over bet tbans bestaand stelsel, waarop 
wegen en bruggen gemaakt en onderhonden "\Vorden, een onder
zoek in te stellen over het al dan niet wenschelijke om in bet 
bestaande stelsel verandering teweeg te brengen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 18 .TULI 1892. 

ART. 825. 1) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op de motie .T. P. L. Lombard-A. D. W. Wolmarans, thans 
aan de orde; gelet hebbende op de wenschelijkheid om 
de bedoeling van den V olksraad in deze nader te ver
duidelijken, besluit art. 4 van wet no. 13, 1891, inver
band met wet no. 6, 1890, zijnde wijziging van de Grond
wet en wet no. 4, 1890, als eene verduidelijking van 
art. 4 voormeld, te doen lezen als volgt: 

De stemgerechtigde burgers, die het burgerrecht 
hebben verkregen of voor de inwerkingtreding van wet 
no. 4, 1890, of daar·na krachtens bet recht, voortvloei
ende uit geboorte binnen de Republiek, hebben bet 
recht om hunne stem uit te brengen als volgt: 

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

b. Voor een raadslid zijner wijk of kiesafdeeling; 
c. Voor elke verkiezing, die het geheele district 

betreft; 
d. Voor elke verkiezing, die de geheele Hepu

bliek betreft, 

De stemgerechtigde burgers, die het burgerrecht 
hebben verkregen krachtens naturalisatie, na de inwer
kingtreding van wet no. 4,1890, hebben het recht hunne 
stem uit te brengen als volgt: 

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

b. voor een lid van den rrweeden Volksraad zijner 
wijk of kiesafdeeling. 

c. voor elke andere verkiezing, die het geheele 
drstrict betreft. 

1
) Zie wet no. 14, 1893. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 22 JULI 1892. 

An'r. 885. 1) De Raad vereenigde zich met Uitvoe- Reg. gemachtigdin-
rende Raadsbesluit art. 545, dd. 15 Juli 1892. structies voor con· 

sulaire ambtenaren 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

A an de orde: overweging van de wenschelijkheid om instrnc
tien neer te leggen, waaraan consulaire ambtenaren zich zullen 
hebben te houden in het vervullen hunner functien. 

De Uitvoerende Raad het onontbeerlijke van znlk een maat
regel inziende; 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad aan de hand 
te geven, de Regeering te machtigen, instructien voor consulaire 
beambten in het buitenland te ontwerpen en in werking te stellen, 
waarin hun werkkring en rechten, benevens de vereisc:1te consn
lairc tarieven worden vastgesteld. 

op te stellen. 

ART. 886. De Raad vereenigde zich met Uitvoerende r~egalisatie v. bui-
Haadsbesluit art. 34G, dd. 15 J uli 1~92. tenl. akten door de 

consulaire ambte-

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

A an de orde bespreking van de wenschelijkheid om bepalingen 
te maken voor de behoorlijke legalisatie van buitenlandscbe 
stukken, bestemd voor de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

De Uitvoerende Raad, lettende op de raadzaamheid om in 
deze te voorzien; 

Besluit dan Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te stollen, 
tc bepalen: 

Dat volmachten of procuraties, notarieele documenten, ver
klaringen, declaratien en alle andere stukken, bedoeld te worden 
gebruikt in de Zuid-Afrikaansche Republiek en opgetrokken in 
het buitenland wettige kracht hebben in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, wanneer deze behoorlijk zullen gelegaliseerd zijn 
door de respectieve consulaire ambtenaren in het buitenland, die 
hiertoe door de Regeering zullen worden aangewezen. 

De Regeering de noodige maatregelen te nem.en tot publicatie 
van dit besluit in het buitenland, met dien verstande, dat deze 
bepaling in werking zal treden drie maanden na zoodanige 
publicatie. 

Aurr. 888. De Raad 11esluit het Uitvoerende Haads
besluit, thans aan de orde, goed te keuren en de ge
vraagde machtiging te verleenen. 

1
) Zie voor bedoeld reglement G. K. no. 154/93. 

naren der Z.A.R. 

Reg. gemachtigd 
maatregelen te ne
men in overleg met 
0. V. en K. K. tot 
het uitroeien der 
sprinkhanen. 
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Bedoe1d Uitvoerende Raadsbe;!)luit IS dat van 7 Juli 
1892, art. 522, luidende: 

Aan de orde minute R 4459/92, bevattende correspondentie 
van de Hegeeringen van de Kaapkolonie en van den Oranje 
Vrijstaat, betrekldng hebbende op hot nemen van maatr<lgelen 
voor hot uitroeien van sprinkhanen. 

De Uitvoerende Raad, gene_sen zijnde in deze zaak al datgenc 
te uoen hctwelk tot bet gezamenlijk belang van de Kolotticn cu 
Staten van Zuid-Afrika mogc strekken, 

Besluit den Edelachtbaren Volksraad voortestellen de Regcc
ring te machtigen tot het nemen van zoodanige stappen als tot 
een praktische samenwerking kunnen leiden en nader rapport 
tc doen in de eerstvolgende zitting. 

EERSTE VOLK8HAADSBESLUrrEN, 27 EN 28 JULI '92. 

ART. 960, 963, 965, 967, 968 en 971, bevattende 
goedkeuring der gew~jzigde bijlagen van bet rapport 
der commissie 1) benomnd bij E. V. R. B., d.d. 0 Mei 
1892, art. 73. 

Bijlage II. 
OVER DE BREEDTE VAN DE SPOOHBAAN. 

Onder gewone omstandight-den zal een strook ter 
breedte van tOO voet worden beschikbaar gesteld. 

Als de terreinomstandigheden eene grootere breedte 
voor de baan vereiscben, zal dat meerdere ook worden 
besclnk baar gesteld. 

Voor grond, ingenomen door de haan wordt geen 
vergoeding toegekend, tenzij overeenkomstig Volks
raadsbesluit art. 82, 1889, 2

) handenarbeid is bescbadigd 
of vernield. 

De breedte zal verder worden vergroot, indien zulks 
voor stations, halten, wacbtersbuisjes, de woningen en 
erven voor bet personeel en andere aanhoorigbeden of 
inricbtingen, voor bet ontleenen van specie, ballast, 
ldip- en kalksteen of andere dergelijke rnaterialen, vom· 
het kappen van bout, bet vervoeren en bet ter zijde 
stellen van materialen en aarde, voor bet verleggen van 
wegen, rivieren, spruiten en waterafleidingen en in bet 
algemeen voor bet tot stand brengen en exploiteeren 
van den spoorweg benoodigd is, alsmede tot wering 
van gras- en bosch brand en 

Voor de in de laatste alinea genoemde gronden zal 

1
) Commissie tot 't nagaan van 't ontwerp politiereglement voor 

spoorwegen en tramwegen. 
2

) Zie bladz. 144 L. W. 1888-1889, 
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eene vergoeding worden toegekend. Als daaromtrent 
met den eigenaar niet kan worden overeengekomen. 
zal deze worden bepaald door arbiters, ovPreenkomstig 
genoemd Volksraadsbesluit art 82, 1889. 

Bijlage III. 
OVER DE OVERWEGEN. 

Inclien tengevolge van den voorgenomen aanleg van Aanleggerverplicht 
spoorwegen, kanalen, waterleidingen of andere voor- overwegentemaken 
werpen ter bevordering van landbonw of verkeer, bet 
verkeer op de bestaande openbare, voor ieder toegan-
kelijke wegen wordt gmtremd, zal de aanlegger ver-
plicht zijn, onderworpen aan de goedkeuring der Re-
geering, voor voldoende verbindingswegen, overwegen 
en overbruggingen te zorgen. 

Indien iemands ~ronden door spoorwegen, kanalen, 
waterleidingen of andere voorwerpen ter bevor?ering 
van landbouw of verkeer worden doorsneden en In het 
verkeer, tusschen de gescheiden deelen der plaats, door 
de openbare verbindingswegen, overwegen en overbrug
gingen niet voldoende wordt voorzien en door belang
hebbenden daartegen bezwaren worden ingebracht, welke 
b~j onderlinge overeenkomst met den aanlegger niet 
uit den weg zijn te ruimen, is de aanlegger verplicht, 
onderworpen aan de goedkeuring der Regeering, een 
overweg of overbrugging voor particulier gebruik van 
den eigenaar of zijne rechthebbenden te maken, zonder 
ec3ter verantwoordelij k te kunnen worden gesteld voor 
eenige schade, welke van het gebruiken van dien overweg 
of overbrugging door wien ook het gevolg mocht zijn. 

De ondernemers van een spoorweg- of stoomtram- Aanlegger zorgt 
wegonderneming moeten zorgen voor het onderhond voor onderhoud. 
der werken op den spoorweg- of den stoomtramweg-
grond gernaakt. 

B\jlage IV. 
OVER OPNEMINGEN. 

Indien het voor het doen van opnemingen of voor 
den bouw noodig is, gronden te betreden of te berijclen, 
teekenen te stellen of te maken als bakens, voren, 
boringen te doen ten dienste van grond-onderzoek of 
ter waterverkrijging, enz., tenten of tijdel~jke woningen 
en magazijnen te plaatsen, zullen de ondernemers met 
de eigenaren (waar zulke eigenaren te uekomen zijn) 
moeten overleggen. 

Indien tusschen den eigenaar en de spoorweg
maatschappij omtrent de toe te kennen vergoedina geen 
overeenstemming getroffen kan worden, zullen a1~nters 
hieromtrent beslissen. 

Overleg tusschen 
ondernemer en eigc
naren voor opne
mingen. 

Arbiters beslisse11 
over te betalen ver· 
goeding daarvoor. 
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Bijlage V. 
OVER DE WATERRECHTEN, 

Indien het voor den dienst van spoor- en stoom
tramwegen noodzakelijk is water te ontleenen aan 
rivieren, spruiten, pannen of andere waterbronnen of 
waterbewaarplaatsen, zal, onverschillig aan wien deze 
wateren ook behooren, doch onderworpen aan de goed
keuring der Regeering, -vvaterontleening door den aan
legger van den spoorweg of stoomtramweg kunnen ge
schieden, zonder vergoeding, indien de wateren na
tliurlijk zijn, met vergoeding indien deze wateren aan 
handenarbeid hun ontstaan te danken hebben, altijd 
echter met dien verstande, dat de hoeveelheid water 
die voor den eigenaar noodig is en door hem gebruikt 
wordt voor huiselijk gebruik, landbouw en zuiping van 
vee onaangetast moet blijven. 

Eigenaren zijn verplicht, onJerworpen aan de goed
keuring der Regeering, toe te laten dat de noodige 
pompen, watervoren, pijpleidingen of andere voor de 
watervoorziening noodige inrichtingen op hunne gronden 
worden aangelegd. 

Indien geen minnelijke schikking omtrent de toe te 
kennen vergoeding kan worden getroifen, zal de be paling 
van deze door scheidslieden geschieden. 

Bijlage VI. 

OVER HET GEVEN VAN SCITADEVERGOEDING. 

Geen schadevergoeding zal behoeven te worden 
verleend voor eenigen handenarbeid, gedaan na den dag 
waarop het besluit van beschikbaarstelling in de Staats
courant is gepubliceerd, of dat door de Regeering eene 
aankondiging in de Staatscourant is geplaatst, meldende 
de districten waardoor de spoorweg loopt, alsmede voor 
zoover zulks rnogelijk is de namen der plaatsen, waar 
de richting van den spoorweg door uitbakening of 
voren is aangewezen. 

Bijlege VII. 

OVER HET MAKEN VAN DUIKERS, ENZ. 

Indien bij den aanleg van wegen, spoorwegen, 
dammen of and~re voorwerpen ter bevordering van 
landbouw of verkeer, voor het doorlaten van water, 
bruggen, duikers of buizen worden gebouwd of andere 
waterafleidingen worden gemaakt en door belangheb
benden daartegen bezwaren worden ingebracht, welke 
bij onderlinge overeonkomst met den aanlegger niet uit 
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den weg zijn te ruimen, is de aanlegger verplicht, 
onderworpen aan de goedkeuring der Regeering, voor 
behoorlijken afvoer van bet water beneden de bruggen, 
duikers of buizen te zorgen, indien deze bruggen, 
duikers of buizen gelegen zijn binnen een afstand van 
'J 500 Engelsche voeten hoven woningen, bebouwde 
gronden, fonteinen of andere voorwerpen v66r den 
aanleg door handenarbeid daargesteld; en de voor de 
uitvoering benoodigde gronden voor dit doel ter be
schikking van den aanlegger zijn gesteld. 

Een ieder moet zorgen voor den onderhoud der 
werken op zijn grond gen1aakt. 

lndien de goedkeuring der Regeering. na overleg 
met den eigenaar, indien mogelijk, verkregen is op de 
aangelegde \verken en de daarin voor doorla~tt van water 
gemaakte bruggen, duikers en buizen, en aan de voor
afgaande bepalingen is voldaan, zal de aanlegger niet 
tot vergoeding van schade kunnen worden veroordeeld 
door eenig hof of rechter, indien tengevolge van water 
schade aan ben eden gelegen woningen, Ian den of andere 
voorwerpen mocht zijn ontstaan, onverschillig of tege
lijkertijd al of niet schade is ontstaan aan de door den 
aanlegger gemaakte werken. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 2 AUGUSTUS 1892. 

Geen schadevergoe
ding kan toegewe
zen ·worden als wer
ken met toest. van 
Reg. en belangheb
benden gemaakt 
zijn. 

Awr. 1024·. De Eorsto 
de memorie 1

) met het 
de orde; 

Volksraad, gelet hcbbencle op Reg.opgcdragcn toe 
commissierapport thans aan tc zien, dat geen 

omkooperij bij ver-

Besluit hot commissierapport goed te keuren. 
De Eerste Volksraad besluit verder den lloogedele 

Uitvoerende Haacl op te dragen nauwkeurig toe te zitm, 
dat hij alle verkiezingen, die gehouden rnochten vvorden, 
geen geld noch direct, noch indirect door eenig can
didaat besteod wordo en zulke orders of instructies to 
geven, als de Uitvoerende Haad wenschelijk zal achten, 
ten einde de kieswet behoorlijk te doen hanclhaven; 
opdat er hij eenige verldezing. die gehouden mocht 
wordnn, geen ongeregeldhedon plaats vinden, zooals bij 
voorbeeld hct openzetten van kantiens als anderszins 
om ldezers aan to lokken voor zekere eandidaten hunne 
stem uit te brengen. 

1
) Bedoelde memorie was eene uit Kaapsche Hoop, verzoekende 

betero voorzieningen, als in de memorie neergelcgd, voor te houden 
verkiezingen te maken. Het rapport der memorie-commiss:e luidd(• 
afkeurend. 

kiezingcn plaats 
vinde. 
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EERS'PE VOLKSRAADSBESI_,UIT, 3 AUGUSTUS 18S2. 

Wijziging in hetta- ART. 1040. De Raad nam het commissierapport bij 
riet voor getuigen. acclamatie aan. 

Besluit aangaande 
wet no. 3, 1885, 
(Koeliewet.) 

Gemeld rapport luid t: 

Uwe commissie geeft in overweging om voor personen, die 
van andere plaatsen buitenafworden gedagvaard, het getuigengeld 
te stellen op twaalf shillings (12s.) en zes pennies (6d.) per dag 
voor verblijfkosten, in plaats van tien shillings (lOs.) per dag. 
(Wet no. i, 1888.) 1

) 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 5 AUGUSTUS 1892. 

ART. 1072. 2
) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 

op de rnemories E.V.R.R. 582, 631, 155 en 843j92 met 
het commissierapport thans aan de orde; 

Lettende op de opdrachten aan de Hoogedele Re
geering gedaan bij art.134~ van 1800 en art. 680 yan 1891. 

Verder lettende op het feit, dat Ko8lies of Aziaten 
nog voortgaan om \Vinkels in dorpen op te richten en 
handeldrijven onder den naarn van blanke personen en 
dat daardoor het doel van afdeeling 4 van art. 2, van 
wet no. 3, 1885, gemist wordt; 

Besluit de Hoogedele Regeering op te dragen nauw:. 
keurig toe te zien dat geen Koelies, Chineezen of Aziaten 
handeldrijven binnen de dorpen en alle Koeliewinkels, 
die na 1~89 opgericht zijn, uit de dorpen te doen ver
wijderen en zoodra de contracten, die v66r 1~8~J gesloten, 
vervallen zullen zijn, eveneens die Koelies, Chineezen of 
Aziaten uit de dorpen te doen verwjjderen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 6 AUGUSTUS 1892. 

Opdr. aan de Reg Awr. 1077. De Raad, gelet hebhende op de memorie 
het artilleriekamp E.V.n.n. 706/92 met het commissierai)port thans aan de 
kleiner te maken. orde, en op de gegeven toelichtingen, besluit de Hoog-

1
) Zie bladz. 13, L.W. 1888-1889. 

2
) Zie V.R.B. dd. 1 i Mei 1890, art. 134, bladz. 82 van dit wetboek; 

tie ook E.V.R.B., dd. 8 September 1893, art. 1353. 
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edele Regcering op te dragen bet kamp van de artillerie 
voor de belft kleiner te maken en het draad op te breken 
van af de race-baan, en dan het draad te zetten van af 
den westelijken hoek van het draad op den berg, van daar 
met cen rechte lijn ten noorden van het fort voorbij 
tot \V}Jar dit het andere draad raakt ten noordoosten van 
het karnp. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 9 AUGUSTUS 1892. 

Awr. 1088. De Eerste Volksraad, gelet bebbende op 
de 1nemories E.v.n.n. 150/92 uit het district Zoutpans
berg en op het rapport van de memorie-commissie inver
band daarmede, thans aan de orde ; 

Besluit de Hoogedele Begeering op tc dragen, om 
instructie Lte geven ten eil'ecte, dat de onder-commissaris 
van naturellen de nmcht zal hebben om belasting in te 
vordercn in de vm·sehillende wijken, waanmcler zij sor
teeren, van naturelleu wonende op private eigendon1-
rneu eu niet afgebakeude locaties. 

EEHSrrE VOLKSRAADSUESLUITEN, 11 AUG. 1892. 

Anrr. 1.t02. 1) De Eerste Volksraad, lettende op de 
1nemories en bet commissie-rapport tbans onder behan
deling, vragende voortaan niet vercler aan de IIoogedele 
Regeering een opdracht te geven ten eilecte orn zaken 
af te handelen, waarvoor door den Volksraad geen voor
ziening is gernaakt en die geen uitstel kunnen lijden, 
overwegende, dat bet voor den Volksraad als licbaam 
ongewenscht voorkomt een definitief besluit te nemen, 
laat bet aan elk lid over om bij een eventueel dergel~jk 
verzoek van de Hoogedele Hegeering volgens zijn over
tuiging te stemmen; 

lettende verder op de rnemories, waarin woi'dt aan
gevoerd, dat de Regeering concessies verleent onder die 
rrmchtiging; 

Besluit de Raad mmnorialisten te doen rnelden, dat 
het verleenen van concessies als dorpsvcrlichting, water
leiding en marktconcessies enz. niet verleend worden 
onder die machtiging maar onder de algmneene wetten, 
waarbij aan de Hoogedele Begeering de macht is ver-

1
) Zie E.V.R.B. dd. 29 en 30 Augustus l893, artt. 1333 en 1337, 

Onder-commissaris
sen v. nat. ook be
last met de invorde
ring v. belastingen 
van naturellen op 
private gronden en 
niet afgebakende lo
caties. 

Besluit naar aanlei
ding der j aar lijksche 
generale machti
ging aan de Reg. 
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leend om de plichten te vervullen van een stadsraad, 
waar deze niet bestaat. rren laatste verklaart de Volks
raad, dat de Hoogedele Regeering onder die machtig:ing 
geen andet·e maatregelen genomen heeft dan die bij de 
snelle ontwikkeling van het land onvermijdelijk waren 
en die niet anders konden gerekend worden als bedoeld 
te zijn tot bloe:i en welvaart van land en volk. 

AnT. 1-105. 1
) De Raad neemt voor kennisgeving aan 

'r.V.R.B. art. 9J5, dd. 27 J uli 18f.l2. 

Gerneld 1\V.R.B. lu:idt: 

De 'l\vcede Volksraad besluit, dat de werking van het Uit
voerende Raadsbeslnit thans aan de orde, wat vorige werking 
betreft, bekrachtigd wordt en van kracht blijft tot de nieuwe 
wijziging in wet no. 10, 1891 art. 23b van kracht wonlt. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit :is dat van 30 
Januari 1892, art. 93, luidende: 

Aan de orde minute R. 1112/87, bevattende o.a. correspon
dentie omtrent het vernieuwen van mijnpaehten: 

De Uitvoerenoe Raad, gezien hebbende desbetreffende corres
pondentie; 

Overtuigd, dat het wenschelijk is voor deze vernieuwing rege
lcn vast te stellen, besluit: 

1 Dat geen mijnpachten zullen worden vernieuwd dan ten 
name van de personen of maatschappijen ten faveure van welke 
zij het laatst waren ger~gistreerd, tenzij dat eerst transport ge
schiedt ten name van den nieuwen aanvrager. 

2. Dat de vernieuwing van een mijnpacht aan een huurder 
volgens art. 23 der wet no. 10, 1891, aileen zal geschieden, wan
ncer nit het door hem over te leggen en notarieel geregistreer<l 
contract blijkt, dat de huur nog loopende is of behoorlijk is 
vernieuwd. 

3. Dat wanneer een persoon was vroeger lmurder doch na 
dien tijd ook is geworden eigenaar van den grond, waarop de 
mijnpacht ligt en het blijkt, dat hij claardoor zoowel de eigen
domsrechten als de m.inerale reehten in zijn bezit heeft, de ver
nieuwing zal kunnen geschieden. 

4. Dat ingeval een mijnpacht-termijn is afgeloopen en men 
wil bij ver:riienwing clezen mijnpachtbrief volgens art. 23a, wet 
no. 10, 1891, de mijnpacht splitsen; geen vernieuwing zal worden 
toegestaan clan nadat dit voor alle deelen is aangevraagcl in wE'lke 
mijnpachtbrieven de verplichtingen in art. 23a vermeld, moeten 
YOorkomen en mits bij elken mijnpachtbrief bE'hOQr1ijke land
meterskaarten in 4-voud worden overgelegd. 

5. Dat de verlenging of vernieuwing zal knnnen geschieden 
van 5 tot 2J jaar, evenals bij ecn nieuwen mijnpachtbrief, con
form art. 22, wet no. 10, 1891. 

1
) Zie art 23b van wet no. 11:l, 18921 dit E.V.R.B. verv~ngende. 
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6. Dat de mijnpachtbrief zal worden verleend tegen de 
betaling en op de voonvaarden thans bij de wet vastgesteld of 
later vasttestellen. 

7. Dat ingeval van verdeeling van een nog loopenden 
mijnpachtbrief van het te verkoopen gedeelte, een nieuwe mijn
pachtbrief op grond van een notarieele cessie zal worden uitgereikt, 
met behoorlijke kaarten en dat bij aanvrage de oorspronkelijke 
mijnpachtbrief mede moet worden ingezonden, opdat door den 
Registrateur van Akten daarop aanteekening van de verdeeling 
kan worden gemaakt, hetgeen tevens ook zal moeten geschieden, 
wanneer een onderdeel van een mijnpacht nader wordt verdeeld. 

Aldus opgemaakt en gezien. 

Pretoria, 8 Jan. 1892. 

Dr. A. E. J. KRAUSE, 
Staatsprocureur. 

JOH.A.N RISSIK, 
Ass. Landm.-Generaal. 

J. C. MINNAAR, 
Registrateur van Alden. 

I. V .A.N VOOREN, 
Wd. Hoofd v. h. Mijnwezen. 

AuT. 1106. De Raad necmt voor kennisgeving aan 
Tweede Volksraadsbesluit, d(l. 26 Juli 1892, art. 894. 

Gemeld Tweede Volksraadsbesluit luidt: 

De Raad besluit naar aanleiding van de memorie, 1
) thans 

aan de orde, aan memorialisten te antwoorden, dat aan hun ver
zoek niet kan worden voldaan, om reden claims en standplaatsen 
geen vast eigendom zijn. 

ART. 1114. 2
) De Eerste Volksraad besluit de wijzi

ging van wet no. 10, 1886, thans onder behandeling. 
in werking te stellen tot de aanstaande zitting van den 
Eersten V olksraad. 

AnT. 1'116. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
conceptbesluit van den Edelachtbaren Eersten Volksraad, 
onder b\jlage C, thans onder behandeling; 

Besluit hetzelve ·goed te keuren. 

1
) Deze memorie verzocht, dat het uitmaken en passeeren van trans

porten voor standplaatsen en claims alleen toegelaten zou worden aan 
behoorlijk geaclmitteerde transport-uitmakers. 

2
) Zie wet no. 19, 1892, en E. V. R. B, dd. 31 Aug. 1893, art. 1257. 

40 

Memorie in zake 
het uitmaken van 
transporten, 
van claims en stand
plaat~en. 

Wet no. 19, 1892 
(stadsraden), in 
werkin~ gesteld 
voor een jaar. 

Reg. gemach tigd be
lasting en te heffen 
in dorpen zonder 
stadsraad, tot be .. 
strijding v. uitgaven 
voor die dorpen. 
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Gemeld concept-besluit luidt : 
De Eerstc Volksraad, gelet hebbende op de thans gepasseerde 

wijziging van wet no. 10, 1886, op de stadsraden voor de Zuid
A frikaansche Republiek, 

Overwegende de hooge uitgaven, welke spceiaal ten behoevc 
van enkele steden of dorpen gemaakt zijn, of nog gemaakt 
znllen moeten worden, en dat het wenschelijk is, dat znlke 
zuiver plaatselijke uitgaven ook plaatselijk gedragen worden. 

Besluit: de Regeering te machtigen, om met ad vies en consent 
van den Uitvoerenden Raad in steden, of in dorpen, die zij 
krachtens hovengenoemde wet tot steclen verklaard l1eeft, maar 
welker inwoners niet tot de oprichting van een stadsraad ovcr
gaan, zulke belastingen uit hoofde van mcergernelde wet te 
heffen, als noodig mogen zijn tt•r be::;trijding van de eventueel 
ten behoere van die steden of dorpen te maken speciale uitgaven, 
tot tijcl en wijle de inwoners dier steden of dorpcn zich onder 
een stadsraad gesteld zullen hebben. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 19 AUG. 1892. 

ART. 1214. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
het nu afgehandelde verslag, 1

) besluit dit voor kennis
geving aan te nemen en vereenigt zich met het voorstel 
der commissie in art. 66 2

) vervat. 
De Raad, verder lettende op de memorie uit Bar

berton en in verband daarrnede art. 62 van het nu 
afgehandelde verslag; 

Overwegende, dat de zaak daarin vervat, nog in 
onderhandeling is om tot een spoedigen bouw van de 
Barberton-taklijn te komen; 

De wenschelijkheid uitsprekende, dat de HEd. Re
geering zoo spoedig mogelijk aan het desbetreifende 
Volksraadsbesluit uitvoering zal geven; 

Besluit memorialisten kopie van dit beslnit toe te 
zen den. 

An'l'. 1245. De Raad nemnt voor kennisgeving aan 
T.V.R.B. art. H29, dd. 29 .Jnli 1892. 

Gemeld T.V.R.B. luidt: 
De Tweede Volksraad, gelet hebbencle op Regeeringsmissivc, 

thans aan de orde, besluit het Uitvoerende Raadsbesluit onver· 
andercl goed le keuren. 

1
) Bedoeld rapport is dat der spoorwegcommissie gepubliceerd in 

de Staatscourant van 24 Aug. 1892. Zie ook E.V.R.B., dd. 25 Aug. 1892, 
art. 1281, en E.V.R.B. dd. G Aug. '91, art. 1314, en 2G Jnni '90, art. 511. 

2
) Tot toezending van het verslag cler commissie aan memorialisten 
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Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 20 
Juli 1892, art. 556, luidende: 

Aan de orde: Minute R. 13981/90, inhoudende door den Post
meester-Generaal ingezonden correspondentie met den secretaris 
van "The Newspaper Press Union of South Africa," re vrijstelling 
van postgeld bij toezending van ruilnommers van couranten, 
d. w. z. van den eenen uitgever eener courant aan eeu anderen. 

De Uitvoerende Raad, lettende op het feit, dat de spoorweg 
zijn voltooiing nadert, waardoor het bezwaar van groote onkosten 
voor het vervoer vervalt ; 

dat in overig Zuid-Afrika deze vrijdom bestaat ; 
lettende op de aanbeveling van den PostmeeF.Jter-Generaal, 
Besluit den Edelachtbaren Tweeden Volksraad voortestellen 

dit verzoek intewilligen, voor zooverro het dit werelddeel betreft, 
integaan vanaf 1 Januari 1893. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 22 AUGUSTUS 1892. 

ART. 1252. 1) De Eerste Volksraad, overwegende de 
Regeeringsmissive, B.B. 1964/92, met Uitvoerende Raads
besluit, art. 578, dd. 26 Juli 1892, thans aan de orde; 

Besluit dit Uitvoerende Raadsbesluit onveranderd 
goed te keuren. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt : 

Aan de orde: minute R 7689/89, bevattende : 
a. een van de burgerrecht-commissie ontvangen nader rapport, 2

) 

dd. 7 .Tuni 1892, omtrent het onderzoek der ingediende aanvragen 
om compensatie en omtrent door l1aar wenschelijk geachte voor
zieningen en aanvullingen van eenige door den Edelach tbaren 
Volksraad in zijne zittingen van 27 Mei 1891 genomen beRluiten; 

b een schrijven van di?zelfde commissie, dd. 27 Juni 1892, 
R 6929/92, houdende klacht over het feit, dat de door haar aan 
Landdrosten ter bezorging gezonden kennisgevingen, dikwijls niet 
of veel te laat aan de belanghebbenden zijn bezorgd; waardoor 
van vele applicanten de rechten zijn vervallen overcenkornstig 
Volksraadsbesluit, 27 Mei 1891, art. 162. 

De Uitvoerende Raad, 
Bovengenoemd rapport en schrijven gelezen en aandachtig 

overwogen hebbende; de wenschelijkheid en doelmatigheid der 
door de commissie aangegeven aanvullingen en voorzieningen, 
inziende; 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad in overweging 
te geven, vast te stollen als volgt: 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 30 Augustus 1893, art 1235:; del .. 27 Mei 1891, 

art. 154 en 6 Augustus 1891, art. 1321. 
2

) 'l'o vinden op bladz. 406 e.v. der notulen van den JD.V.R. over 1892. 

Bepalingen omtrent 
compensatie voor 
burgerrech ten. 
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1. \Vat betreft de eyentueel door bona-fide houders van ge~ 

kochte rechten af te leggen beeedigde verklaringen. 
Indien het geval zich voor mocht doen, dat houders van 

wettige burgerrechten, die bij voortduring binnen deze Republiek 
hebben gewoond en daar nog gevestigd zijn, de oorspronkelijk 
gerechtigdrn niet kennen of gekend hebben, dus niet weten waar 
deze gevestigd dan wel of zij overleden zijn, evenmin iemand op 
kunnen geven, die omtrent de oorspronkelijk gerechtigden de 
gevraagde inlichtingen zouden kunnen verstrekken, of indien 
het hun wegens eenigerlei andere oorzaken onmogelijk mocht 
zijn om overeenkomstig volksraadsbesluit, 1891, art. 162, beeedigde 
verklaringen te verschaffen van den oorspronkelijk rechthebbende 
en een onpartiJdig getuige of van twee onpartijdigde getuigen, 
dan zal volstaan kunnen worden met eene beeedigde verklaring 
van den houder van het recht, waarin de onmogelijkheid om aan 
het wettelijk voorschrift te voldoen, naar het oordeel der Regeering, 
op afdoende wijze moet worden geconstateerd, en waarin de 
gevraagde inlichtingen zooveel mogelijk moeten worden gegeven, 
en de punten waaromtrent niets kan worden medegedeeld, met 
name zullen worden genoemd. 

2. Dat, wat betreft het vervallen der aanspraken op compen
satie, wegens vestiging in het buiteuland, hieronder, volgen>~ den 
geest van het daarover verhandelde, moet verstaan worden, wegens 
vestiging in landstreken die 

a. tijdens de vestiging reeds aan het bestuur van een 
erkende buitenlandsche blanke mogendheid waren 
onderworpen of die 

b. later onder zoodanig bestuur zijn gekomE>n, in dit geval 
evenwel aileen, indien de applicanten, na de instelling 
van dat bestuur, aldaar gevestigd zijn gebleven. 

3. Verder om overeenkomstig voorstel, ter aanvulling van 
Volksraadsbesluit art. 154, te bepalen: 

a. Dat verwisseling der eigenaren van burgerrechten geen 
invloed moet uitoefenen op de gemaakte bepalingen 
in zake het geven van grond in de V'ilrschillende dis
tricten, dat dus het voorschrift, dat rechthebbenden 
zullen worden gecompenseerd in de di&tricten, waar zij 
wonen, alleen toepasselijk is op de houders dezer rechten 
tijdens de indiening der applicatie, uiet op hen, die later 
door aankoop eigenaar zijn geworden, welke laatste 
compensanten hunne compensatie zullen ontvangen in 
het district, waar de persoon, die tijdens de indiening 
van de applicatie e1genaar van het recht was, destijds 
woonde; 

b. Dat de voorafgaande bepaling, sub. a. niet van toepassing 
wordt verklaard op koopers van eenig burgerrecht, die 
met beroep op de gunstige bepaling van Volksraads~ 

besluit art. 154 punt 4, aanzoek mochten doen om eene 
annex hunnen grond gelegen klein stnkje open grond 
als compeusatie te ontvangen, welk verzoek dus z!ll 
hlogen worden ingewilligd, in overeenstehlming met 
wat dienaangaande reeds is bepaald. 
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c. Dat de buitenlands wonende houders van wettige recbten, 
zullen worden gecompenseerd in het district, waar het 
burgerrechtsbewijs werd uitgenomen of waar de oor
spronkelijk rechthebbende heeft gewoond. 

4. Naar aanleiding van het bij minute R 6929/B2 gerappor
teerde feit, dat twijfelachtige rechten verloren zijn gegaan, omdat 
de door de commissie verzonden kennisgevingen niet of te laat 
aan belanghebbenden zijn bezorgd, zoodat deze laatsten niet in 
staat waren, binnen den wettelijk vastgestelden termijn, de ver
langde beeedigde verklaringen te verschaffen; 

de Regeering te machtigen om: 

a. wat de v66r 1 Augustus verzonden kennisgevingen be
treft-een door haar billijk geoordeelde verlenging der 
wettelijk voorgeschreven tijdsruimte toetestaan; even
wei alleen dan, wanneer het haar op afdoende wijze 
blijkt, dat het te iaat indienen der gevraagde beeedigde 
verklaringen niet te wijten is aan belanghebhenden, 
doch aan de te late bezorging door de daartoe aan
gewezen ambtenaren; wat betreft alle na 1 Augustus 
te verzenden kennisgevingen, zullen de gevraagde 
inlichtingen stiptelijk binnen den wettelijk vastge
stelden termijn moeten worden verstrekt, op straffe 
van onherroepelijk verlies der eventueele aanspraken 
op compensatie; 

b. om de betrokken ambtenaren in eene over deze zaak 
aan hen te richten aanschrijving op dit hesluit te 
wijzen, hun een spoedige en nauwkeurige bezorging 
nadrukkelijk aantebevelen en hen zoo noodig aan
sprakelijk te stellen voor alle uit nalatigheid voort
v loeiende verliezen der burgers. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 23 AUGUSTUS 1892. 

ART. 1257. Het Uitvoerende Raadsbesluit art. 470, Wijziging in art. 7, 
dd. 18 Juni 1892, wercl onveranderd goedgekeurd. wet no. 3, 1891 

(hondenbelasting.) 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

A an de orde: minute R 1090aj91, waarbij R 5226/92, zijnde 
kennisgeving van den Edelachtbaren Eersten Volksraad, dat een 
motie is ingediend ter wijziging of verandering van art. 7, wet 
hondenbelasting zijnde wet no. 3, 1891. 

De Uitvoerende Raad gelet op Eerste Volksraadshesluit art. 
108, dd. 12 Mei 1892. 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad voortestellen 
in art. 7 van genoemde wet op den eersten regel achter bet 
woord "persoon" intevoegen de woorden ; "zoowel mannelijk al~S 
vro11welijk.'' 
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Zij, die zich v66r 29 
M ei 1876 in de Z. A. 
R.gevestigd hebben, 
zijn stemgerechtig
de burgers. 

"\Vijziging van art. 
35 van het contract 
met deN. Z. A. S.M. 
over de rand tram. 

Machtiging aan de 
Reg. regulatien op 
te trekken voor de 
ingelijfde orde van 
procureurs. 

/1892] 030 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUlT, 26 AUGUSTUS 1892. 

AnT. 1292. Uitvoerende Haadsbesluit art. G3U, dd. 
25 Augustus 1892, werd een parig goedgekeurd. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde bespreking van de wenscbelijkheid, om ter voor
koming van mogelijk misverstaml, duidelijker bepaling neer te 
leggen om trent het stemrecht, naar aanleiding van de wctten en 
beslniten, die hieromtrent bestaan v66r het passeercn \'an wet 
no. 1, 1876, dat is v66r 29 Mei 1876. 

De Uitvoerende Raad, ovenvegende, dat het ter voorkoming 
van mogelijke verwarring en misverstand raadzaam is eene ver
duidelijking van de bovenbedoelde \vetten en beslniten te 
verkrijgen; 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad in overweging te 
geven, om te bepalen en vast te stellen, dat aile personen, die 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek woonachtig waren, v66r het 
passeeren van wet no. 1, 1876, Rtemgerechtigde burgers zijn van 
de Zuid-Afrikaansehe Republiek, in overeenstemming met de 
bedoeling en den geest der wetten, welke op dien tijd hebben 
bestaan en dat wel in termen van artikel 4 van wet no. 13, 1891, 
eerste clausule, mits zij hun stemrecht niet hebben verbeurd. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUlTEN, 27 AUG. 1892. 

AR'l'. 1306. De Eerste Volksraad, gelet hehbende op 
Hegeeringsmissi ve, B.n. 2137/92, del. 26 . Augustus 18g2, 
en op Uitvoerende HaadsLesluit, art. 646, dd. 26 Augus
tus 18C)2, over art. 35 van lwt contract van de randtrarn, 
thans aan de orde; 

Besluit het inlasschen Jer woorden <<en uitbrci
dingen )) in gemeld besluit voorkornende, goed te keu
ren, met dien verstande echter, dat daardoor niet zal 
moeten verstaan worden. bet verlengen der randtramlijn 
noch :het leggen van taklijnen, tcnzij met nadere goecl
keuring van den Volksraad. 

Art. 1307. 1
) De Raad nam Uitvoerende Raadsbcsluit 

art. 644, dd. 26 Augustus 1892, bij acclamatie aan. 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 371/92, waarbij hedoeld regle

ment gepubliceerd is en E.V.R.B., Jd. ~6 Aug. 1893, art. 1227, het met 
wijziging van art. 4, gocdkeurende. 
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Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

De Uitvoerende Raad, overwegende het feit, dat in gehe.el 
Znid-Afrika behalve in deze Republiek de procureurs ennotarissen 
geregeerd worden door bijzondere bepalingen en hun orde als 
zoodanig is ingelijfd; 

Overwegende, dat het oprichten en inlijven eener dergelijke 
orde in het belang is van het handhaven eener goode discipline 
onder de gemelde rechtspraktizijns en in het belang van de hand
having en bevordering van degelijke rechtsgeleerdheid en een 
juiste en eenvoudige rechtspraktijk; 

Lettende op de instemming van aile rechters van het Hoog
gcrechtshof en den Staatsprocureur met het ingezonden concept
reglement; 

Lettende op het vergevorderd tijdstip van het loopend zittings
j aar van den Edelach tbaren Eersten Volksraad; 

Besluit aan den Edelachtb. Eersten Vo1ksraad voor te stellen 
de Regeering te machtjgen om met advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad een reglement voor de ingelijfde orde van 
procureurs en notarissen h1 de Zuid-Afrikaansche Republiek vast 
te stellen, inhoudende finantieele en strafbepalingen, welk regle
ment in de Staatscourant zal worden gepubliceerd en in werking 
zal treden op een tijdstip door de Regeering nader te bepalen, 
verJer in de aanstaande gewone zitting voor den Edelachtbaren 
Eersten Volksraad zal worden gelegd en van kracht zal blijven, 
totdat daarover door den Edelachtbaren Eersten Volksraad nader 
zal worden bcslist. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 29 AUG. 1892. 

A.n'l'. 13tt 1). De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op de wet, regelende de banken in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, besluit om de wet in werking te stellen tot 
nadere beslissing in de eerstkomende zitting van den 
Edelachtbaren Volksraad. 

AnT. l3t4. De Eerste Volksraad overwegende Uit
voerende Raadsbesluit art. 645, dd. 26 Augustus 1892, 
thans aan de orde, besluit dit Uitvoerende Haadsbesluit 
goed te keuren rnet verandering van de zinsnede «indien 
zulks door aile eigenaren wordt verlangd)) in «indien 
zulks door een of rneer der eigenaren wordt verlangd.)) 

·---------------------
1

) N.l. wet no. 22, 1882. 

Toevoeging aan de 
verplichtingen van 
landmeters onder 
wet no. 9, 1891, wan
neer op te meten 
plaatsen onverdeeld 
zijn. 
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Toevoeging aan art. 
14, wet no. 4, 1890, 
n.l. wie niet als lid 
van den E.V.R. of 
T.V.R. zitting kun
nen nemen. 

Machtiging aan de 
Reg. te contractee
ren over den aan
leg van een park te 
Pretoria. 
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Gemelcl Uitvoerende HaadsLcslnit luiclt: 
Aan de or<le: Minute 6659/92, inhoudende brief van den 

secretaris van den Eersten Volksraad, dd. 20 .Tuni 1892, waarin 
werd kennis gegeven van een motie door de heeren .T. P. L. Lom
bard en .T. P. Meijer. 

De Uitvoerende Raad, na deze zaak behoorlijk overwogen te 
hebben en na den heer .T. P. Meijer zelf gesproken te hebben en 
ziende, dat de algemeene wet reeds voorziening maakt voor het 
geval waar een plaats onverdeeld wordt bezeten en een der eige
naren weigert te verdee1en; 

Besluit aan den Edelachtb. Eersten Volksraad voor te stellen 
een besluit te nemen, waarbij aan landmeters de verplichting wordt 
opgelegd een plaats, die onverdeeld is, geregistreerd ten name 
van verschillende eigenaren, te verdeelen bij de opmeting daarvan 
onder de generale opmeting, indienznlks door alle eigenaren wordt 
verlangd. Voor de opmeting en verdeeling zal door den landmeter 
dan gerekend worden volgens bet tarief van wet no. 9, 1891. 

ART. 1317. Regeeringsmissive BB. 1252/92 werrl on
veranderd goedgekeurd. 

Gemelde missive luidt: 
Den Hoogedelachtbaren Heer Voorzitter van den 

Edelachtbaren Eersten Volksraad. 

Hoogedelachtbare Heer, 

H et is mij opgedragen U nit naam der Regeering me de te 
deelen, dat de Uitvoerende Raad de op Vrijdag 26 Augustus jl. 
behandelde motie van .T. P. L. Lombard-A. A. Stoop, in overweging 
genomen heeft en naar aanleiding daarvan Uwe Achtbare Ver
gadering in overweging geeft, om bij beslnit in artikel 14, van 
wet no. 4, 1890, (zijnde de wet tot instelling eener volksvertegen
woordiging bestaande nit twee Volksraden) na de woorden "van 
waar ook" en voor de woorden "znllen verkiesbaar zijn" in te 
vullen woorden "noch ook zij, die onderdaan zijn of pensioen 
trekken van een vreemden Staat." 

Ik heb, enz., 

Dr. W . .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

ART. 1319. 1) De Eerste Volksraad, lettende op Re
geeringsmissive B.B. 2120/92, thans aan de orde, besluit 
deze missive voor kennisgeving aan te nemen. 

De Raad beslnit verder Uitvoerende Haadsbesluit. 
art. 653, van 29 December 1891, bedoeld onder art.184 
van de E. V.R.B. van 16 Mei 1892 goed te keuren en de 
Hoogedele Regeering te machtigen een park uit te 
leggen, zooals aangegeven op overgeleverde schets
kaart, onder No. R. 1R969/91. 

1) Zic de overeenkomst tusschen de Reg. en E. Sheppard, .T. H. Piton 
en A. W. Baker, gepubliceerd in de Staatscourant van 6 April 1892. 
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A wr. 1330. De Eerstc Volksraad, lettende op de 
memorie E.V.R.H. 800;92, met bet commissie-rapport 
thans onder behandeling, lettende op Gouvernements
kennisgeving no. 2, van 31 December 1~91, 

Besluit: a. de Hoogedele Regeering op te dragen 
bedoeld kerkplein met de 25 erven, zooals in de memorie 
gevraagd, kosteloos te doen transporteeren op den 
Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde of Gerefor
meerde gerneente van Carolina. b. Memorialisten te 
antwoorden, dat hun bewering omtrent het toekomen 
van compensatie, zooals in de memorie aangehaald, op 
een misverstand berust. Memorialisten kopie van dit 
besluit te worden gezonden. 

AR'l', 1331. 1) De Raad keurde Uitvoerende Haads
besluit, art. 654, dd. 29 Augustus 1802, goed. 

Gomeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde minute R. 8908/92, inhoudende correspondentie 
over het door maatschappijen met beperkte verantwoordelijkheid 
uitgeven van aandeelen aan toonder. 

De Uitvoerende Raad de wenschelijkheid hiervan inziende; 
Ovenvegende het verschil van gevoelen, dat er bestaat .over 

de vraag over of de wet het uitgeven van zulke aandeelen toe
laat of niet; 

Besluit aau den Edelachtbaren Bersten Volksraad voor te 
stellen de Regeering te machtigen om hangende de publicatie 
en de behandeling van een concept-wet daarover door de Regeering 
volgens wet in de Staatscourant te publiceeren, met ad vies en con
sent van den Uitvoerenden Raad zoodanige maatregelen to treffen 
en bepalingen te maken en voorloopig van kracht te verklaren 
als noodig en wenschelijk znllen zijn om maatschappijen met 
beperkte verantwoordelijkheid in staat stellen aandeelen aan 
to onder uit te geven; 

Deze maatregelen en bepalingen van kracht te zijn, totdat 
de Edelachtbare Eerste Volksraad daarom.trent uad~r zal hesliFsen. 

Reg. opgedragen het 
Kerkplein en 25 er
ven kosteloos op d. 
kerkeraad der Herv. 
of Ger. gemeente v. 
Carolina te trans
porteeren. 

Reg. gemachtigd 
regulatien uit te 
vaardigen, maat
schappijen met bep. 
verantw. gerechti
gende aandeelen aan 
toonder uit te geven 

ART. 1333. 2
) De Haad keurde rnet 10 tegen 0 sternmen De gewone generale 

Uitvoerende Haadsbesluit art. 642, dd. 25 Augustus machtiging aan de 
1802, a f. neg. niet toegestaan 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: Bespreking van het wenschelijke, dat de Re
geering gemachtigd· worde door den Edelachtbaren Eersten Volks-

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 420, L892, en E.V.RB. dd; 

29 Augustus 1893, art. 1219. 
2

) Zie E.V.R.B. dd. 30 Augustus 18921 art. 1337. 
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raad, zaken, waarvoor geen voorziening door den Edelachtbaren 
Volksraacl is gemaakt en die niet kunnen wachten tot de aan
staande zitting van den Edelachtbaren Volksraad, zonder groote 
moeilijkheden te veroorzaken, te kunnen afdoen. 

Besloten aan den Edelachtbaren Volksraad voor te stellen 
evenals in vorige jaren het volgende besluit te pa~seeren: 

De Eerste Volksraad besluit de Regeering te machtigen en 
op te dragen voorziening en r,-gelingen te maken ten aanzien 
van alle zaken, waarvoor door den Volksraad geen Yoorziening 
is gemaakt, en die van ,.;oo dringenden aard zijn, dat ze niet 
kunneN blijven Hggen tot de navolgende ,.;ittiug van den Volks
raacl, en uat clergelijke regclingen kracht van wet zullen hebben 
tot nadere beslissing claaromtrent van den Volksraad. 

De Hegeering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende 
zitting. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 

DIE WEGENS HUNNE l\HNDERE BELANGRIJKHEID NIET IX 
EXTENSO ZIJN OPGENOMEN. 

Eerste Volksraadsbeslnit, dd. 3 Mei '1802, art. J8.
])c 4de Mei 1892, tot publieken vacantiedag verklaard 
wegens de landbouw-tentoonstelling te Pretoria. 

Eerste Voll\:sraadsbesluit, cld. G Mei 1892, art. 57.
De Haad drukt zijn diep leedwezen uit over den dood 
van Ds. van W armelo. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 9 Mei '1892, art. 65.
W\jziging van art. 25, alinea G, der concessie 1

), voor 
den aanleg van den 8elatie-spoorweg, betre11ende de uit
gifte van obligaties. 

Eerste Volksraadsbeslnit, dd. '12 ~lei J89':Z, art.12U.
Waarbij voor kennisgeving worden aangenomen rrweede 
Vollcsraadsbesluiten art. 4~8, dd. 9 Mei 1892, en art. G7, 
dd. 10 Mei 1892; het eerste een opdracht aan de He
geering behelzende Florida met het telegraafnet to 
verhinden; het tweede do wenschelijkheid uitsprekcnde 
Johannesburg van eeu Staatstelef'l1oudienst te voorzien. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 18 Mei 18(j2, art.196.
Verlof verleend aan ZHEd. den Staatspresident zich aan 
den overkant van Vaalrivier te begeven, om de spoor
wegwerken te bezichtigen en ZHEd. den Staatspresident 
van den Oranje Vrijstaat te ontmoeten. 

1
) Zie bladz. 315 van dit wetboek. 
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Eerste Volksraadsbesluit dd. 1 J uni 1892, art. 340.
J. H. M. Kock verkozen tot notulenhouder van den 
Uitvoerenden Raad. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 2 J uni 1892, art. 360.
De Haad vereenigde zich rnet Tweede Volksraadsbesluit 
dd. 29 Mei 1892, art. 259, de Regeering opdragende zoo 
spoedig mogehjk de dorpen Piet-Potgietersrust en 
Schweizer-Renecke telegrafisch of telephonisch te ver
Linden, doch voegde aan gezegd besluit toe de woorden 
c<indien de flnantien des lands bet toelaten)). 

Eerste Volksraadsbesluit del. 2 J uni 1892, art. 373.
De Raad neemt voor kennisgeving aan Tweede V olks
raadsbesluit, dd. 27 Mei 1892, art. 275, waarbij naar aan
leiding eener memorie uit Bloemhof aan de Regeering 
wordt opgedragen een onderzoek in te stollen naar de 
klachten van rnemorialisten over het pad Christiana
Bloemhof-Potchefstroom en over het slechte systeem van 
reparatie bij gezegd pad gevolgd. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Juni 1892, art. 386.
Dr. W. J. Leyds verkozen tot Staatssecretaris. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Juni 1892, art. 389.-
De Haad nam voor kennisgeving aan Tweede V olksraads
besluit, 28 Mei 1892, art. 291, behelzende, naar aanleiding 
van eene memorie uit het district Vrij heid, een opdracht 
aan de Regeering de wegen in dat district te repareeren, 
zoo spoedig de finantien zulks zouden toelaten. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 J uni '1892, art. :190.
De Haad nam voor kennisgeving aan Tweede Volksraads
besluit, d(L 28 Mei 1892, art. 293, waarbij de Regeering, 
naar aanlejding van eene nwmorie uit Secoecoenjsberg, 
district Midrlelhurg, verzoekewle llerstelling van bet pad 
over Tautesberg, werd opgedragen memorialisten zooveel 
mogelij k tegemoet te komen. 

ECI·stc Volksraadsbesluit, dd. 9 J uni '1892, art. 404.
Ue eommissic, benoemd bi,j Eerste Volksraa(lsbesluit, 
art. 11'1, dd. t~ Mei -J892 (in zake de dyuamid-l~Oiwcssie) 
gemachtigd zich van de hulp Yan eeu deskundige te 
bedienen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 9 Juni 1892, art. 406.
Een rnaandel~jksch salaris van £~~2 gedurende een jaar 
toegekend aan W. E. Bok, als bew~js van erkentehjkheid, 
en de Regeering opgcdragen hem spoedig in con be
trekking te plaa tsen. 
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Eerste Volksraadsbeslnit, ctd.1R Juni 1892, art. 427.
Naar aanleid:ing eener memor:ie u:it Zoutpansberg besluit 
de Haad aan de Hegeering optedragen aan het stoffelijk 
overschot van generaal A. H. Potgieter dezelfde eer te 
bewjjzen als aan w~jlen generaal Pretorius. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.14~ Juni 1892, art. 447.
Naar aanleiding van memories uit Vrijheid wordt de 
Regeering opgedragen, zoo noodig en indien de finantien 
bet toelaten, een landdrostkantoor te Vrijheid te bouwen. 

Eerste Volksraadsbesluit dd.17 J uni '1892, art. 46-i
Goedkeuring van Tweede Volksraadsbesluit, 9 Juni 1892, 
art. 432, waarbij naar a-=tnleiding van een memorie uit 
het district Lijdenburg, verzoekende om een brug over 
Sterkspruit. de Regeering wordt opgedragen zoo spoedig 
mogelijk aan dat verzoek te voldoen doch met deze 
toevoeging, dat de toestand van 's lands finantien in acht 
rnoet worden genomen. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 20 Juni 1892, art. 483.-
Goedkeuring der l~jsten van ontslagen, geschorste en 
nieuwaangestelde ambtenaren met exceptie dier nieuw
aangestelden, die nog niet zijn genatnraliseerd. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 20Jnn:i 1892, art. 485.-· 
Goedkeuring van Tweede Volksraadsbesluit d.d. 9 
Juni 1892, art. 449, waarbij aan de Regeering naar 
aanleiding van een memorie uit Mapocbsgronden, ver
zoekende den aanleg van een pad van Mapochsgronden 
naar Suikerboschkop, wordt opgedragen zooveel moge
lijk en zoo spoedig s' lands finantien zulks toelaten aan 
dat verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 2'1 Juni 1802, art. 493.-
0pdracht aan de Rcgeering, naar aanleirling van 
een rnemorie van den Kerkeraad der Nederrluitsch Her
vormde of Gereformeerde Gerneente van Middelburg, 
verzoekende een ruil van 2 erven met de Regeering, 
indien mogelijk, aan clien wensch te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 21 Jnni 1892, art.495.-
0pdracht aan de Regeering naar aanleiding van 
een rnernorie van C. H. Klopper, verzoekende dat hem 
zeker stuk grond in erfpacht zal worden toegestaan, 
een onderzoek in te stellen en aan den wensch van 
memorialist ~e gemoet te komen op zulke w~jze, als z~j 
mogen goedv1nden. · 
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Eerste Volksraadsbesluit, del. 21 Juni 1892, art. 502.-
0pdracht aan de Regeering naar aanleiding eener 
memorie uit Johannesburp:, verzoekende het Gouverne
mentsplein te Johannesburg te proclameeren als Kerk
plein, gezegd plein niet te Iaten bebouwen of op andere 
wijze te belemmeren, opdat er steeds ruimte zij voor 
uitspanning ten behoeve van bet pu bliek. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 22 Juni 1892, art. 515.-
0pdracht aan de Regeering naar aanleiding van memories 
uit Johannesburg, de zondagswet streng toe te passen. 

Eerste Volksraadsbesluit~ del. 27 Juni 189~, art. f>55.
De Raad bepaalt de zi ttingsuren van 9 tot 12 en van 
2 tot 5 uren. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 28 Juni 1892, art. 571.-
0pdracht aan de Regeering met den kerkeraad der 
Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Gemeente 
vctn Pretoria, de quaestie over de renten, verschuldigd 
door de Ebenhaezer-school te regelen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 7 Juli 1892, art. 668.
Tweede Volksraadsbesluit art. 528 d.d. 24 Juni 1892, 
behelzende goedkeuring der concessieaanvrage 1

) van 
B. R. Barrett, voor 't bereiden van naphta enz., voor 
kennisgeving aangenornen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 7 Juli 1892, art. 678.-
0pdracht aan de Regeering de posten «weginspecteurS)) 
zoo spoedig mogelijk te doen vervallen en meer plaat
selijk in elk district weginspecteurs aan te stellen onder 
het tarief van reis- en verblijfkosten. 

Eerste Volksraadsbesluit del. 8 Juli 1892, art. 692.
De Regeering gemachtigd een resident-vrederechter te 
Vereeniging aan te stellen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 9 Juli 1892, art. 71'1.
Het verslag 2

) van den Hoofdcommissaris van politie 
en waarnemend Tnspecteur van gevangenissen voor 
kennisgeving aangenomen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.11 Juli 1892, art. 714.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks-

1
) Deze concessie is gepubliceerd in de Staatscou1·ant van 13 Juli 

1892. 
2

) Zie bladz. 245 der notulen van den Edelachtbaren Eersten Volks
raad over 1892. 
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raadsbesluit dd. 27 Juni 1892, art. 579, waarbij het 
rapport 1) der cornmissie tot 't uitbrengen van verslag 
over de zaak c< de Staat vs. Howcroft)) wordt goedgekeurd. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 14 Juli 1892, art. 785.--
0pdracht aan de Regeering de hangende quaestie over 
de . dynamiet-concessie 2

) aan arbiters voorteleggen, in 
gevolge art. ·16 dier concessie. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 14 J uli 1892, art. 805.-
Toekenning van een pensioen groot £75, aanvangende 
1 Mei 1892, aan de weduwe van wijlen Ds. van Warmelo. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 15 J uli 1892, art. 8'12.--
0pdracht aan de Regeering de betaling en aanstelling 
van belastinggaarders en assistenten op plaatsen, alwaar 
goederen per ::,poor zullen worden aangevoerd, te regelen 
zooals haar 't meest wenschelijk in 't belang des lands 
zal voorkomen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 16 Juli '1892, art.82J.
Opdracht aan de Regeering den Hoofdrechter en Straf-. 
rechters na 1 November 1892 zitting te do en houden 
in het Gouvernementsgebouw te Pretoria. 

Eerste Volkraadsbesluit, dd.19 Ju1i 1892, art. 835. 3)-

0pdracht aan de Regeering onderzoek te doen of op 
de verschillende gondvelden bakens zijn opgericht in 
strijd met de wet, om alsdan alle onkosten voor bakens, 
die niet opgericht ~~:ijn volgens wet, van de landmeters~ 
die zulke bakens opgericht hebben, onmiddellijk terug 
te vorderen. 

Eerste Volksraaclsbesluit, dd. '19 Juli 1892, art. 851.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit, dd. 1 J uli 1892, art. 605, waarbij naar 
aanleiding van ingekomen mernories de wenschelijkheid 
wordt uitgesproken, dat bet pu bliek zijn gevoelen te 
kennen geve omtrent bet oprichten van fabrieken als 
rnede over de wijze van vergunning voor zoodanige 
ondernemingen. 

1
) Zie bladz. 254 der notulen van den Edelachtbaren Eersten Vollu;

raad over 1892 en Gouvcrnementskennisgeving no. 421, 1892. 
2

) Gezegde concessie werd gepubliceerd in de Staatsconrant van 
4 .Tuli 1888; zie ook E.V.R.B. dd. 1-5 September 1893, artt. 12HG-1301 
en 1303-1305 en de aanteekeningen daar ter plaatse. 

~) z:e E.V.R.B. dd. 2 Juni 1893, art 244. 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd. 20 Juli 1892, art. 856.-
0pdracht aan de Reaeering naar aanleiding van den 
post « advertenties, £Booo,)) toe te zien, dat de nieuws
bladen geen misbruik maken van het plaatsen van 
Gouvernementsadvertenties en aileen zoodanige, waarbij 
't publiek belang heeft, te doen plaatsen zooveel rnoge
Ujk in plaatselijke nieuwsbladen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 20 Juli 1892, art. 862.-
0pdracht aan de Regeering aan het Gezondheidscomite 
te Johannesburg, Barberton en KJerksdorp aileen toe 
te kennen de marktgeldcn en de boeten volgens art. 
20, lAtter c, wet no. 10, 1886. 1) 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 21 Juli 1892, art. 878.-
0pdracht aan de Regeering de op de begrooting toege
stane som van £2000 voor schietwedstr~jden te verdeelen 
over de districten naar het aantal burgers van ieder 
district. 

Eerste Volksraadsbesluit. dd. 21 Juli 1892, art. 881.-
0pdracht aan de Regeering in de volgende zitting een 
wet op het bestier van het finantiewezen aan den 
Edelachtb. Eersten Volksraad voor te leggen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 22 Juli 1892, art. 884.
Besluit dat alle schrappingen, verhoogingen en ver
lagingen op de begrooting van 1892 zul1en ingaan op 
1 September 1892. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 22 .Tuli 1892, art. 89~1.
Voor kennisgeving wordt aangenmnen rrweede Volks
raadsbesluit, dd. 15 .Tuli 1892, art. 776, waarb~i naar 
aanleiding eener memorie uit Bloemhof, klagende over 
het niet nakomen, door J. Vv.,.. van Zijl, van de voor
waarden, vervat in bet contract tusschen hem en de 
Regeering omtrent het pachten der zoutpan~ aan de 
Regeering wordt opgedragen gemeld contract te ver
nietigen, wanneer daaraan niet door J. \V. van Zijl is 
voldaan en rapport te doen aan den Tweeden Volks
raad in zijn aanstaande zitting. 

Eerste Volks:raadsbesluit, dd. 27 Juli 1892, art. 957.
Naar aanleiding van memories uit het district Heidel
berg, besluit de Raad voor het tegenwoordige nog niet 
definitief te besluiten tot omheining van den spoorweg, 
omdat deze nog niet voltooid is. 

1
) Wet op stadsraden, bladz. 38, L. W., 1886-1887. 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Juli 1892, art. 974.
Het verzoek van W. M. Edwards, Krugersdorp, om 
schadevergoeding, naar de Hegeering verwezen, om daar
mede te handelen overeenkomstig bevjnd van zaken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Juli 1892, art. 977. 1)

Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit, dd, 28 Juli 1892, art. 923, goedkeurende de 
proclamatie van ZHEd. d0n Staatspresident van den
zelfden daturn, in zake het verkeer van blanke personen 
uit Swazieland. 

Eerste Volksraadsbeslnit, dd. 29 Juli 1892, art. 983.-
0pdracht aan de Regeering, naar aanleiding van memo
ries uit Rustenburg, verzoekende dat 't geen naturellen
commissaris vergund zal zijn passen aan kleurlingen 
uit te reiken, tenzij zij voorzien zijn van een verlofbrief 
van hun meester of van den kapitein hunner locatie, 
zooveel mogelijk aan dat verzoek tegemoet te komen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 1 Aug.1892, art.1000.
De Raad besluit, naar aanleiding van ingekomen memo
ries, klagende over de weinige aandacht door den Volks
raad aan de rnemories geschonken, hieromtrent geen 
delinitief besluit te nemen, doch te vertrouwen dat elk 
lid de quaestie met zijne constituenten zal bespreken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 2 Aug.1.R92, art.1019. 2) 

De Raad besluit den Uitvoerenden Raad te machtigen, 
aangezien de overeenkomst met E. Oppenheim voor een 
grondcredietmaatschappij voor de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek uog niet tot stand gekomen is, zulk een contract 
met een ander persoon te sluiten, met dien verstande, 
dat het nominaal kapitaal lager kan worden gesteld. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 3 Aug.1892, art.1032.
De Raad draagt de Regeering op, naar aanleiding van 
memories uit Witwatersrand, district Pretoria, klagende 
over de concessiemarkt te Johannesburg, en ver zoekende 
oprichting van een andere markt aldaar, onder toezicht 
der Regeering, ten spoedigste aan dien wensch te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 3 Aug. 1892, art. 1033.-
0pdracht aan de Regeerinrx, naar aanleiding eener nle
morie van de weduwe J. R. Bijleveldt, Pretoria, aan 

1
) Zie proclamatie dd. 28 Juli 1892. 

2
) Zie V.R.B .• <Jd, 11 Aug: 1890, art. 1234, 
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memorialistc de voorkeur te geven, als er vlaggen, 
tenten of dergelijk work voor de Regeering verricht 
moot worden. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 3 Aug.1892, art.1042.-
0pdracht aan de Begeering, naar aanleiding eener rne
morie uit Ventersdorp, verzoekende een wet te passeeren, 
waarbij de Landdrost van Potchefstroom worde gemach
tigd b.v. eons per maand hofzitting te Ventersdorp tc 
JJOuden, zoovecl mo~el\jk aan de bezwaren van memo
rialisten tegemoet te kornen. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 4 Aug, 1892, art. 1048.-
0pclracht aan de Regeering, naar aanleiding ceDer rne
morie uit Heidelberg, verzoekencle aan veldkornetten 
·jnrisdictie tc vcrlecnen in civicle en crimineele zaken, 
'non wetsvoorstel claaromtrent in de aanstaande zitting 
voor te leunen. bb 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 4 Aug. 1892, art.106'1. 1) 

Opdracht aan de Begeering het Gouvernementsgebouw 
voorloopig slechts voor den tijd van een jaar te ver
zekeren, teneinde het publiek gelegenheid te geven zijn 
oor·deel daarover uit te spreken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 5 Aug.1R92, art.1067.-
0pdracht aan de Regeering, naar aanleicling van memo
ries uit Kaapsche Hoop, om regulaties in de aanstaande 
zitting voor te leggen tegen het houden van bierpartijen 
door kaffers en op het gekleeGl gaan van aile naturellen. 

Eerste Volksraaclsbesluit, del. 9 Aug.18g2, art. '1092.-
0pc!racht .. t~an de Begeering de zoogenaa1nde plakkers
wet te WlJZtgen. 

Eerste Volksraadsbeslttit, d<l.10Ang.1892,art.1090.-
0pdracltt aan de Hegeering naar aanleiding van memories 
nit Johannesburg, kla.gende over ongeregelde ha.ndel:
wjjzen dcr contractanten van de cornpound te Johan
nesburo· bet ~ontra.ct :t) te vernietio_·en zoo die kla.chten . h' . h ' 
bij onderzoek bl\jken juist te zijn, of zulke andere rnaat-
regelen te nernen ~ als ze in het belang cler arbeids
quaestie te .Johannesburg wenschelijk acht. 

1
) Zie E.V.R.B., dd. 2 Juni 1893, art. 241. 

2
) Zie Staatscourant van 17 Juni 1891. 

41 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd.11 Aug.1892, art.1104.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadshesluit, dd. 26 .Tuli 1892, art. 879, aan de Regeering 
opdragende de gewijzigde goudwet in hoofdstukken te 
rangschikken en aan den Volksraad in zijn a.s. zitting 
voor te leggen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.12 Aug 1892, art.1138. 1) 

Goedkeuring der ljjst van pensioenen, met enkele wij
zigingen. 

Eerste VolkraadsLesluit, dd. 12 Aug.1892, art. t2G6-
De Raad besluit de Hegecring te machtigen rl.c Charles
town verlenging voorloopig te doen opmeten. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 23Aug.1892, art.1258 2)
Invoeging van het woord « sodomie )) in artikel 1, wet 
D.O, 2t, 1892. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 23 en 24 Aug. 1892, 
artt.1263, 1265, 1270. 1272 en 1273.-Regeling van sa
larissen in het departement van het Hoofd van Mijn
wezen en in de afdeeling van den Staats-mijningenieur. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.24Aug1892,art.127G. 3)-

0pdracht aan de Regeering de dynamietzaak zoo af te 
handelen als haar het best zou voorkomen en rapport 
te doen in de aanstaande zitting. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 25 Aug.1892, art.1281.
Goedkeuring van bet contract van F. Watkins en de 
N ederlandsche Z uid-Afrikaansche S poorwegmaatschappjj 
over den bouw van de Barberton taklijn. 

Eerste Volksraadsbesluit,dd. 26Aug.1892,art.1288. 4)

De klachten over den Staatsprocureur andermaal naar 
de Regeering voor onderzoek verwezen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26 A'ug.1892, art.1291.
Vaststelling van het tijdstip voor de verkiezing van een 
Staatspresident overeenkomstig art. 1, wet no. 4, 1871. ;;) 

1
) Zie bladz. 363 e. v. der notulcn van den Eersten Volksraad over 

1892. 
::) Zie bladz. 579 van dit wetboek. 
3

) Zie Eerste Volksraadsbesluiten, dd. 1 tot 5 September 1893, artikel 
1266-1301 en 1303 tot 1305, en de aanteekeningen daar ter plaatse. 

4
) Zie Eerste Volksraadsbesluit, dd. 21 Augustus 1893, artikel1149, 

en de aanteekeningen daar ter plaatse. 
5

) Zie bladz. 450 L. W. 1849-1885. 
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Eerste Volk.sraadsbesluit, dd. 26 Aug.1892, art.12g3.
Goejkeuring der omruiling van 5

/ 3 gedeelte der plaats 
Znnrbron, district ·wakkerstroom, behoorende aan A.M. J. 
Laas, rnet de Gouvernementsplaats Vrijegunst, district 
Piet-Retief. 

Eerste Volksraadsbesluit. dd. 26 Aug.1802, art.1297.
Goedkcuring van het jaarlijksch rapport der commissie 
der studiebeurzen en toekenning van £500 aan de 
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereenip;ing voor te 
leveren kaarten en boeken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26 Aug.1892, art.1299.-
0pdracht aan de Regeering nadcre inliehtingen te ver
schall'en in de aanstaande zitting over het vestigen van 
een dorp op de plaats Middelburg no. 387. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26 Aug.1892, art.1301.
Goedkeuring der cab-regulaties 1

) voor het dorp Pretoria 
totdat de Eerste Volksraad of een eventueel opterichten 
stadsraad daarover nader zal beslissen. 

EersteVolksraadsbesluit, dd. 29 Aug.1892, art.1321.
Ver1of aan ZHEd. den Staatspresident verleend zich 
buitenslands te begeven voor een Swazieland-conferentie. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 29 Aug. 1892, art.1322.
Art. 2 van de aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, 
rnededeeling doende van de goede verstandhouding met 
het buitenland, met blijdschap voor kennisgeving aan
genomen. 

EersteVolksraadsbesluit, dd. 29 Aug.1892, art. '1325.
Naar aanleiding van art. a van de aanspraak van ZHEd. 
den Staatspresident, spreekt de Haad de hoop uit dat 
de Swazieland-guaestie spoedig geregeld moge worden. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 30 Aug. '92, art.1337.
De Haad geeft te kennen, dat het niet verleenen der 
gevraagde macl!tiging aan de Regeering (door Eerste 
Volksraadsbeshut dd. 29 Augustus 1892, art.1333 2

) niet 
moet worden opgevat als een motie van wantrouwen 
1n de Regeering en den Uitvoerenden Raad. 

1
) Zie bladz. 391 van dit wetboek. 

2
) Zie bladz. 633 van dit wetboek. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



't Pad v. J ohannesb. 
naar Viljoensdrift, 
als vsstgesteld in de 
proclamatie, voor 't 
publiek verkeer be
stemd. 

Gedeelte der plaats 
Paardeplaats, alias 
Paardekraal no. 25, 
district Pretoria, tot 
publieke delverij 
verklaard en be
stemd tot uitgifte in 
standplaatsen. 

1892J 

PRO·CLAMATIES 
1

) 

VAN 

ZHED. DEN ST AA TSPRESI DENT, 

g e d u r e n de 1 S 9 2. 

NADEMAAL het aan de Hegeerlng dezor Hepubliek 
wenschelijk is gebleken, den weg van Johannesburg 

(met den ouden weg) over Turifontein, Olifantsvlei, 
door Kliprivier, over Hartzembergfontein en Pharao's
fontein, van daar over Vlakfontein, de Denr en Ver
eeniging naar Viljoensdrift in Vaalrlvier, bij proclamatie 
vast te stellen ; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JmrANNES PAuLus 
KRUGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat de weg van 
Johannesburg naar Viljoensdrift, zooals hierboven om
schreven, zal zijn een voor publiek verkeer bestemde 
weg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 11den dag van 
Januari 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretarls. 

N ADEMAAL het aan de Hegeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat bet wenschelijk 

is bet gedeelte der plaats Paardeplaats, alias Paarde
kraal, no. 25, gelegen :in het distriet Pretoria, Krugers
dorp delvedjen, groot 500 morgen, ~BG vierkante roeden, 
toebehoorewle aan Jwt Gouvernernent, te verklaren tot 
eenc publieko del verij; . . 

Zoo is bet, dat ik, STKPIIANUs JoiL\KNES PAULuS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaausehe Bepu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 6 der notulen, dd. 4 Januari 1891, 
in termen van art. 5, van wet no. 10, 1891, en met 

1
) Hioronder zijn aileen niet opgenomen de proclamaVes, vast
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verWlJZlng naar de proclamatie van een ander deel der 
genoemde plaats in Staatscour-ant no. 342, op del. 1 
September 1887, genoemcl gedeelte van af datum dezer 
proclamatie proclameer tot eene publieke delverij, onder 
nadrukkelijke bepaling dat geen claims op dien grond 
zullen kunnen worden uitgegeven, doch dat de grond is 
besternd voor de uitgifte in standplaatsen, waarom zoeken 
en delven op dien grond volgens art. 21 van wet no. 
10, 1891, is verboden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 11den dag van Januari 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tsseeretaris. 

N ADEMAAL bij de Regeedng door burgers uit de wijk 
Suikerbosehrand, district Heidelberg, aanzoek is 

gedaan om genoemde wijk in tweeen te verdeelen, 1) en 
Nademaal het belang der burgers volgens rapport 

van den Cornmandant-generaal medebrengt dat die ver
deeling thans plaats hebbe in twee wijken, elk onder 
een V eldkornet, en 

Nademaal b\j art. 140 van de Grondwet is be
paald, dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefe
ning van bet bestuur aangehaald en omscbreven in 
artt. 138 en 139 van gemelde Grondwet, de Zuid
Afrikaanscbe Republiek zal worden verdeeld, waartoe 
bebooren afdeelingen en steden en dorpen, 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Re
publiek, bij deze proclameer, verklaar, en bekend maak, 
dat de gezegde wijk: wijk Suikerboschrand, zal verdeeld 
worden in twee wijken en de verdeelingslijn tusscben 
de twee wijken zal beginnen op de plaats Daggafon
tein, van daar over Vlakfontein, Holgatsfontein en Uit
ldjk tot waar Rietspruit en Suikerboscbrand in elkan
der loopen, den naam zal dragen \'an wijk Hoogeveld, 
terwijl bet andere den naam van Suikerbosehrand zal 
behouden; en 

1
) Zie Staat.~courant 20 Januari 1892 voor de lijst der burgers 

ressorteerende onder de wijk Hoogeveld. 

Verdeeling der wijk 
Suik erboschrand, 
district Heidelberg, 
in twee wijken, nl. 
Hoogeveld en Sui
kerboschrand. 
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Ten eindc rnisvcrstand tc vermijden n1ct betrck
king tot de jurisdictie van de veldkornetten of van 
zulk een ambtenaar of ambtenaren als hierna aange
steld, gekozen of benoemd mogen worden voor de 
administratie van gezegde wijken, proclameer ik en 
maak ik hiermede bekend, dat in ieder geval, waarin 
de grensl~in van genoemde w~jken eene plaats 
moge snijden, zulke plaats zal verstaan worden in de 
wijk te behooren in welke de aanleg of woonstede van 
den eigenaar of occupant gelegen is, teniij de lijn ecne 
occupatie mo-.:ht snijden, in welk geval de eigenaren 
of bewoners van de hierin genoernde plaatsen of andere 
personen, over wier plaatsen de lijn gaat binnen eene 
maand na datum van publicatie dm~er proclamatie van 
zijne keuze om onder de eene of andere wijk te he
hooren, schriftel ijk kennis zal geven aan den Land
drost van bet district. alles met dien verstande, dat er 
na het uitbrengen zijner keuze als boven vermeld, 
geene verandering daarin kan of zal worden gebracht. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, dezen 17 den dag van de maand 
Juli 1891. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident, 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NADEMAAL bij de Regeering aanzoek is gedaan, om 
eene wijziging te brengen in de Hjn, die scheiding 

maakt tusschen de veldkornetschappen van .Johannes
burg en wijk Kliprivier, district Heidelberg. 

Nademaal het belang der burgers medebrengt, dat 
die wijziging thans plaats bebbe, en . 

Nademaal bij art. 140 van de Grondwet is bepaald, 
dat voor de beboorlijke en werkdadige uitoefening van 
het bestuur, aangehaald en omschreven in artt. 1o8 en 
139 van gemelile Grondwet der Zuid-Afrikaansche Re
publiek zal worden verdeeld, waartoe behooren afdee
lingen en steden en dorpen. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Re
publiek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 522 der notulen, del. 19 November 
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1891, bjj cleze proclameer, verklaar en bekend maak, 
dat de scheidingsl~jn tusschen bovengenoemde wijken 
een aanvang neemt bij Klipriviersoog, en vandaar oost
waarts loopt langs de noordelijke grenslijn van de plaat
sen: Olifantsvlei, Misgund, Rietvlei, Palmietfontein en 
Hooikop; vandaar op noordwaarts langs de westelijke 
grens van de plaatsen Klippoortje en Driefontein; ver
volgens in oostelijke richting langs de zuidelijke lijn van 
Rietfontein en van daar nagenoeg noordwaarts langs de 
grens van laatstgenoemde plaats en Witkoppie, makende 
de plaatsen noord- en westwaarts van gezegde lijn ge
legen~ de wijk Johannesburg uit en zuid- en oostwaarts 
van deze de wijk Kliprivier. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegoven onder mijne hand, ten Gonvernements
kantore te Pretoria, op hoden, don 25sten dag van 
Januari 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL door artikel 11 van wet no. 3, 1887, is 
vastgesteld, dat door den Staatspresident bij pro

clamatie zal worden beken<l gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen 
en nademaal b~i artikel 12 van gemelde wet no. 3, 1887 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vaardigen als met betrekking tot 
kosten als anderszins hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, proclameer en bekend maak, met ad vies en consent 
van den Uitvoerenden Raad, blijkens art .. 150 van de 
notulen, dd. 10 Februari 1892, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Zwagershoek, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den heer F. A. 
Grobler, met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd in 

Betre:ffende de 2de 
spec. commissie tot 
het in orde brengen 
van plaatsen in de 
wijk Zwagershoek, 
distr. Waterberg. 
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de hieraangehechte lijst, 1
) geteekend door den Land

meter-Generaal, zijn afgeloopen. 
De nieuwe inspectierapporten en het generaal plan 

liggen ter inzage ten kantore van den Landmeter
Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden der com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen bU den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd, binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
procla1natie~ na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanrnerking genornen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zulk protest zal binnen drie maanden, nadat het is 
gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke waarvan 
het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD DEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 13den dag van F'ebruari 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecreta ris. 

NADEMAAL aan de Hegeering der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek gebleken is, dat het wenschelij k is eene 

conventie 2
) aan te gaan tot wederzijdsche inwisseling 

van postwissels tusschen dezen Staat en de Kolonie de 
Kaap de Goede Hoop, onder zoodanige voorwaarden en 
bepalingen als hieronder nader worden uiteengezet; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, ingevolge de machtiging Inij verleend bij artt. 78 
en 79 van wet no. 1, 1886, hiermede proclameer, ver
klaar en bekend maak dat de onderstaande conventie 

1
) De hier bedoelde lijst is te vinden in de Staatscourant van 17 

Februari 1892. 
2

) Zie E.V.R.B., dd. 121 Mei 1892, art. 122, deze conventie goed
keurende, bladz. 593 van dit wetboek, waar ook de tekst der bedoelde 
conventie te vinden is. 
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van kracht is en in werking getreden van af den 1sten 
Januari 1891. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m\ine hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 15den dag der maand 
Ji"'ebruari 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

~ T ADEMAAL bet aan de Regeering der Z uid-Afrikaansclw 
.1 ~ Republiek, gebleken is, dat het wenschelijk is het 
gedeelte der plaats Paardekraal, No. 25, gelegen in het 
district Pretoria, Krugersdorp-delverijen, zooals gepro
clameerd dd. 1 September 1887, in Staatscourant No. 
342, in verband met Gouvernementskennisgeving no. 99, 
1887, te sluiten as publieke delverij, daar geen gegronde 
bezwaren hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 197 der notulen, dd. 19 Februari 
1892, en in overeenstemming met art. 60 van wet no. 
10, 1891, en met referte tot Gouvernementskennisgeving 
no. 311, del. 20 Augustus 1891, Staatscourant no. 556, 
genoemd gedeelte van af datum dezer proclamatie, sluit 
als eene publieke delverij, onder nadrukkel\jke voor
waarde, dat geen standplaatsen of erven op dien grond 
zonder de toestemming der Regeering zt1llen worden 
uitgegeven en dat de grond niet zonder de toestem
ming der Regeering zal omheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m\jne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 22sten dag van 
Februari 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

't Geproclameerd 
gedeel te der plaats 
Paardekraal no. 25, 
district Pretoria als 
publieke delverij ge
sloten. 
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~TADEMAAL het aan de Regeerlng der Zuid-Afrikaansche 
.1 ~ Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is om 
een verder gedeelte der plaats Turffontein, No. 21~, 
district Heidelberg, Witwatersrand delverij, eigenaar 
P. A. Ras, vroeger deel uitmakende van de plaats Turf
fontein no. 198, en groot 1188 morgen 291 vierkante 
roeden, grenzende ten noorden aan het reeds gesloten 
gedeelte, ten oosten aan Klipriviersberg, ten zuiden aan 
Hietvlei en ten westen aan Vierfontein, zooals te zamen 
met de geheele plaats Turll'ontein, no. 'HJ8, geprocla
rneerd tot publieke delvedj, blijkens, proclamatie Staats
courant no. 294, d.d. 27 September 1886. te sluiten als 
publieke delverij, daar geen gegronde bezwaren hier
tegen zijn ingekomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 205 der notulen, gedateercl2~J Februari 
1892, en in overeensten1ming met art. 60 cler wet no. 
10, 1891, en met referte tot Gouvernementskennisgeving 
no. 390, d.d. 23 November 1891, Staatscourant no. 569, 
bovenomschreven gecleelte van af datum dezer procla
matie, sluit als eene publieke clelverij, met dien ver
stande, dat zonder toestemming der Regeering op dezen 
grond geen stanclplaatsen of erven zullen worden uit
gegeven en geen omheining mag plaats vinden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 26sten dag van Februari 
l892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staat spresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de llegeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gehleken is, dat het wenschelijk is 

om de plaats ·witkop no. 19G, district Potchefstromn, 
met uitzondering van het gedeelte, toebehoorende aan 
de Nooitgedacht Goudmijnmaatschappij, beperkt, te 
verklaren tot eene publiek delverij; 

Zoo is bet, dat ik, S'L'EPHANUS JOHANNES PAULUS 
KntrGER, Staatspresident der Znid-Afrikaansche Repu-
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bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 211. der notulen, dd. 24 Februari 
1892, in termen van art. 5 van wet no. 10, 1891, en 
met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 306, 
dd. 23 Augustus 1890, Staatscourant no. 502, genoemde 
plaats, met uitzondering van het bovenbeschreven ge
deelte van af Maandag 14 Maart 1892~ proclameer tot 
eene publieke del verij, voor zooverre de grond volgens 
artt. 18 en 20 van wet no. 10, 189'1, niet uitgehouden 
is voor mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, lande
rijon en watorleidingen en de nabijheid daarvan, met 
dien verstande dat zij een deel zal uitmaken van de 
Scl10onspruit-(Klerksdorp-) delver~jen, en zal staan 
onder de jurisdictie van de bevoegde ambtenarcn Jier 
dclverijen. 

GOD DEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op heden den 29sten dag van 
Februari 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresideni. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de Regeering det Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is 

de plaats Rietkloof no. 509, alias « Oude stad van 
Maleeuw,)) gelegen in het district Middelburg, toebe
hoorende aan het Gouvernement, met uitzondering van 
het gedeelte Gerlachshoop, groot naar gissing 50 morgen, 
z~jnde bet eigendom van bet Berlijnsche zendings
genootschap, voor zoekers volgens wet no. 10, 18~H, 
beschikbaar te stellen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raa.d, 
blijkens art. 2~9 der notulen dd. 1 Maart 1892, in 
termen van art. 61 van wet no. 10, 189'1, genoemde 
plaats, met uitzondering van het bovengemelde gedeelte, 
behoorende aan het Berlijnsche zendingsgenootschap, van 
af Maandag 21 Maart 1892, voor zoekers beschik baar 
stel, voor zoover de grond niet is bestemd voor occu
patie en erven, of daarop geen verband, servituut, last 

Plaats Rietkloofno. 
509, distr. :M:iddel
burg voor zoekers 
beschikbaar gesteld. 
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of bezwaar van welken aard ook, rust of daarover door 
de Regeering o p andere wij ze is beschikt. 

De uitgifte van licenties zal geschieden door den 
Landdrost te Middelburg, op de wijze zooals bij de wet 
vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

' Gegeven onder mijne hand ten Gouvernernentskan
tore te Pretoria, op heden den 1sten dag van de maand 
:Maart 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NT ADEMAAL bet aan de Hegeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenschel~jk is 

om de plaats Spaarwater no. 154, district Heidelberg, 
wijk Suikerboschrand, zooals geproclameerd volgens 
Staatscourant Nos. 384, 385 en 386, dd. 22 J uni 1888, 
in verband waarmede Gouvernementskennisgeving art. 
175, dd. 12 J uni 1888, gepubliceerd werd in Staatscou
Tant no. 385, te sluiten als publieke delverij, daar geen 
gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
llaad, blijkens art. 230 der notulen, dd. 2 Maart 1892, 
en in overeenstemming n1et art. 60 van wet no. 10, 189'1, 
en met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 163, 
dd. 189'1, Staatscourant no. 542, genoemde plaats van af 
datum dezer proclamatie sluit als eene publieke delverij, 
onder nadrukkelijke voorwaarde dat geen standplaatsen 
of e rven op dien grond zonder de toestemrning der 
Hegeering zullen worden uitgegeven en dat de grond 
niet zonder toestemming der Regeering zal omheind 
worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 5den dag van Maart 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk is 

orn een gedeelte dftr plaats Sterkfontein no. 558, district 
Pretoria, Krugersdorp-delverijen, groot 3409 morgen, 
G8t vierkante roeden, eigenaar Daniel Jacobus Oosthuizen, 
zooals te zamen met het andere gedeelte der plaats, 
geproclameerd op dd. 24 November 1888, in Staatscou
rant no. 408, te sluiten als publieke delverij, daar geen 
gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen, 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek 
rnet advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 23'1 der notulen, dd. 2 Maart '1892, en in 
overeenstemming met art. 60 van wet no. 10, 189 I, en 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 335, rld. 4 
September 1891, Staatscourant no. 559, genoemd gedeelte 
van af datum dezer proclarnatie sluit als. cone publiekc 
<lelvedj, onder nadrukkelijlw voorwaardc, dat geen stand
plaatsen of erven op clien. growl zondor de toesternming 
der Hcgoering zullen worden uitgegevon en dat de groncl 
niet zonder de tocstemming der Regeoring zal omheind 
worden. 

GOD EEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 5den dag van 
Maart 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL bij art. t 1 van wet no. 3, /1887, is vastge
. ge~teld, dat door den Staatspresident bij procla

rnatw zal \\'Orden bekend gemaakt, wanneer de vvcrk
zaamheden dcr speciale commissie zuHen zijn afp·eloopen. 
en nadomaal hij art. 12 van gemelde wet no. ~~' /1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemaehtigd wordt, 
nH~t advies nn eunscnt van den Uitvocrenden Haacl, 
zulke maatregeleu te trellen, bepalingen te maken en 
regulatien uit te vaardigen, als (met betrekking tot 
kosten als anderszins,) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig rrwgen voorkomen; 

Zoo is hot, dat ik, STEPIIANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rnet advies en consent van den Uitvoerenden 

Plaats Sterkfontein 
no. 558, distr. Pre
toritt, gesloten als 
publieke delverij. 

Betreffende de spec. 
commissie tothetin 
orde brengen van 
plaatsen in de wijk 
Elandsrivier, distr. 
Rustenburg. 
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Raad, blijkens art. 225 van de notulen, dd. 29 Februari 
1892, proclameer en bekend maak, dat de werkzaam
hcden van de speciale commissie, wijk Elandsrivier, 
district Hustenburg, onder voorzitterschap van den 
lleer P. G-. Rickert, met betrekking tot de plaat
sen, opgenoemd in de hir.raangehechte lijst, 1

) geteekend 
door den Landmeter-Gene:raal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannon 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten ·kantorc~ van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamhedcn der com
missie, ten opzichtc dozer plaatscn, zullen hij den l Jit
vocrenden Haad moeten worden ingeleverd. hinnen den 
tUd van drie rnaanden na datmn van pnblicatie dezor 
pt·odamatie, na verJoop van welken tijd geen protest 
rneer zal worden in aanrnerking genornon. Na alloop 
van deze dric maanden, zullen van plaatsen, waartcgen 
geen protest is ingekomen, de inspectie-rapporten wor
den uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie rnaanden, nadat 
het is gelegd, moeten ·worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder rnijne hand, ten Gouvernerncnts
kantore te Pretoria, op heden den 5den dag van 
l\laart '1892. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEJL\.\ L bet aan cle llegeering der Znid-A fr-ikaan
sche Hepttbliek geblekcn is, 'dat llet wenschelijk is 

om eon gedeelte der plaats Klipr-iviersberg no. 222, 
district Heidelberg, Johannesburg (Witwatersrand) delve
rijen, zijnde het noordelijke gedeelte der plaats, eige
nares de Klipriviersberg Estate en Goudmijn Cornp., 
beperkt, geproclameerd, deL 'I U December 1880, in 
Staatscourant no. 4u4, te sluitcn als publiekc del vcrij, 
n10t uitzondering van een gedeelte, orn en nabij de zoo
genaarnde vVerrnnerpan, waar het waterrecht en claims 
van de Salisbury Goudmijnmaatschappij gelegen zijn, 

1
) Deze lijst is te vinden in de Staatscow·ant van 9 Maart 1892. 
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groot 25 morgen 57 4 vierkante roeden, zooals aangetoond 
op de kaart van den landmeter E. H. V. Melvill, goed
gekeurd door den Landmeter-Generaal, op dd. 9 No
vember 189'L en daar geen gegronde bezwaren hiertegen 
zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, S'l'EPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, n1et advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, blijkens art. 242 der notulen, dd. 4 Maart 1892, 
en in overeenstemming met artikel 60 van wet no. 10, 
189t en met referte tot Gouvernementskennisgeving 
no. 273, dd. 27 Juli 1891, Staa,tscourant no. 552, boven
ornschreven gedeclte van af daturn dezm· proclarnatie, 
sluit als cone pnblicke del vel'ij. onder nadrukkelij ke 
voorwaarde, dat geen standplaatsen of orven op dien 
grond zonder toesternming der Hegeering zullen worden 
nitgegeven en dat de grond niet zonder de toestemrning 
der Hegeering zal omheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gcgeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 8sten dag van 
Maart 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEl\JAAL door art. '11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident b\i procla

matie zal worden bekend gemaakt. wanneer de werk
zaamheden der speciale comrnissie zullen zijn afge
loopen, en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 
1887, is vastgest~ld, dat de Staatspresident gemachtigd 
wordt, Inet adv1es en consent van den Uitvoerenden 
Haad, zulke maatregelen te trefl'en, bepalingen te 1naken 
en regulatien uit te vaardigen, als met betrekking tot 
kosten als anderszins, he1n voor de uitvoering van doze 
wet noodig of nuttig rnogen voorkomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGEn, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, proclameer en bekend Inaak, met advies en con
sent van den Uitvoerenden Raad, bl~jkens art. 312 van 
de notulen~ dd. 31 1\'Iaart 1892, dat de .werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Nijlstroom, district 

Betreffende de spec. 
commissie tot het in 
orde brengen van 
plaatsen in de wijk 
Nijlstroom, district 
Waterberg. 

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



Inwerkingtreding 
der postwissel-con
venties met den 0. 
v.s. 

1892J 656 

Waterberg, onder voorzitterschap van den heer P. G. 
van ])eventer, met betrekking tot de plaatsen, opge
noernd in de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend door 
den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-GenEraal. 

Alle protesten tegen de werkzaarnheden der com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen b\i den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van pu blicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
rneor zal worden in aarnnerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen pr?test is ingekornen, de inspectie
r·apporten worden tutgegeven. 

Zoodanig protest zal hinnen <lrie rnaanden, nadat 
ltet is gr.legd, rnoctcn worden opguvolgd, bij gubreke 
waarvan bet zat beschornvd worden vervallcn tc zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder rnijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 4den dag van April 
1802. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

N ADEMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek de wenschel~jkheid gebleken is eene 

overeenkomst aan te gaan tot wederzijdsclJC inwisseling 
van postwissels tnsschen dezen Staat en den Oranje 
Vrijstaat. onder zoodanige voorwaarden en bepalingen 
als worden uiteengezet in de ovorcenkornst zooals go
publiceerd in de Staalscmwanf, dd. 2 Januari 1889. 2

) 

En nadernaal aan de Hegeering der Zuid-Afeikaan
sdw Repuhliok de wenschelijkheid gebloken is, nitbrei
ding te geven aan hoveugenuerndc uvuroenkotnst door 
het aangaan eener conventie tot het uitwisselen van 
postwissels per telegraaf tusschen beide staten~ onder 

1
) Deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 5 April 1892, 

2
) Zie E.V.R.n. dd. 12 Mei 1892 art. 118, de conventie van Dec. '91 

goedkeuren<ie. Gemelde conventie is te vinden op blad,.;. 592 van dit 
wetboek. 
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zoodanige voorwaarden en bepalingen als worden uiteen
gezet in de eonventie, gepublieeerd in de Staatscourant 
del. 20 Januari 1892. 

Zoo is het, dat ik, S'rEPHANUS JoHAN:NES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident d8r Zuid-Afrikaansche Repn
bliek, ingevolge de machtiging mij verleend bij artikels 
78 en 7~) van wet no. 1, 1886, hiermede proelameer, 
verklaar en bekcnd maak, dat de bovengenocmde over
oenkomst en conventie van kraeht zijn en in werking 
zijn getreden respectievelijk den 1sten Decemb~r 1888 
en den 1sten Januari 1892. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegcven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden, den 4den dag van Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gestold, dat door don Staatspresident bjj procla

matie zal worden bekencl gomq,akt, wanneer de werk
zaarnheden cler speciale eommissie zullen zijn afgeloopen, 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresiclent gemachtigd wordt 
met advies en eonsent van den Uitv. Raad, zulke maat
regelen te treffen, bepalingen te maken en regulatien 
uit te vaardigen, als met betrekking tot kosten als 
anclerszins, hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, proelameer en bekencl maak, met advies en con
sent van den Uitvoerenden Raad, bl\ikens art. 409 van 
de notulen, del. 14 Mei 1892, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, wijk Nijlstroom, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den beer N. S. 
Lombard, rnet betrekking tot de plaatsen, opgenoemd 
in de hieraangehechte lijst 1

) geteekencl door den Land
meter-Generaal, zijn afgeloopen. 

1
) D2ze Hjst is tc vinclen in cle Staatscottrant van 18 Mei 1892. 
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Betreffencle de spec. 
commissie tot het in 
orde brengen van 
plaatsen in de wijk 
Nijlstroom, district 
Waterberg. 
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De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden dor com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uitv. 
Raad moeten worden ingeleverd binnen den t~jd van 
drie maanden na datum van publicatie dezer proclamatie, 
na verloop van welken tijd geen protest meer zal worden 
in aanmerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie Inaanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zUn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 1Gden dag van Mei 
achttienhonderd twee en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk 

is om de plaats Kaalplaats no. 07, district Marico, 
groot 3391 morgen 151 vierkante roeden, te verklaren 
tot eene publieke delverij; 

Zoo is het, dat ik, STEPIIANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 405 der notulen, dd. 13 Mei 1892, in 
term en van art.· 5 van wet no. 10, 1891, en mot referte 
tot Gouvernementskennisgeving no. 145, dd. 20 Juni 
1889, Staatscourant no. 440, genoemde plaats, van af 
Vrijdag, 3 Juni 1892, proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 10, 1891, niet uitgehouden is voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, landedjen en 
waterleidingen en de nabijheid daarvan, met ciien ver
stande, dat zij een deel zal uitmaken van de Malmanie 
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del verijen en zal staan onder de jurisdictie van de be
voegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOE:DE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~jne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 16den dag van 
1VIei 1_892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenschelijk 

is om de plaats Doornplaat no. 99, district Marico, 
groot 1848 morgen 396 vierkante roeden, te verklaren 
tot eene pu bliek e del verij ; _ 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 405 der notulen, dd. 13 Mei 1892, 
in termen van art. 5 van wet no. 10, 1891, en met 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 146, dd. 20 
J uni 1889, Staatscourant no. 440, genoemde plaats van 
af Maandag, 30 Mei 1892, proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 10, 1891, niet uitgehouden is voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en water
leidingen en de nabijheid daarvan, met dien verstande, 
dat zij een deel zal uitmaken van de Malmanie-delve
rijen en zal staan onder de jurisdictie van de bevoegde 
ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 16den dag van 
Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Plaats Doornplaat 
no. 99, distr. Marico, 
verklaard tot een 
publieke delverij. 
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NJ ADEMAAL !tet aan de Regeering der Zuid-Afril~.aa~sche 
..L Hepuhhek, gebleken Is, dat het wenschehJk Is om 
de plaats Windheuvel no. 206, district .Marico, groot 
/1031 morgen, B84 vierkante roeden, te verklaren tot 
eene pub lieke del verij ; 

Zoo is bet, dat ik, STEPIIANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 1:05 der notulen, del. 1:1 Mei 1892, en in 
termen van art. 5 van wet no. JO, 1891 ~ en met referte 
tot Gouvernementskennisgeving, no.148, dd. 20 Juni 1880, 
Staatscourant no. 440, genoemde plaats vanaf Woensdag, 
1. Juni 1892, proclameer tot eene publieke delverij, voor 
zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 van wet no. 10, 
1891, niet uitgehouden is voor mijnpacht~n, bebouwde 
plekken, tuinen, landerijen en vvaterleidingen en de 
nabijheid daarvan, met dien verstande dat zij een deel 
zal uitmaken van de Malmanie-delverijen en zal staan 
onder de jurisdictie van de bevoegde am btenaren dier 
delverijen 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore tc Pretoria, op heden den 16den dag van Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEl\1AAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansc. he 
Republiek wenschelijk is gebleken, de werking 

van wet no. 14, 1886 (genaamd de wet tot uitleverin o· 

van rnisdadigers aan de kolonie de Kaap de Goede :Hoop) 
te verlengen, zooals uitgedrukt in Uitvoerende Raads
besluit art. 375, del. 28 April 1892, luidende als volgt : 

Aan de orde minute R. 4982/84, omtrent het nemen 
van verdere rnaatregelen naar aanleiding van vroegere 
correspondentie over het inwerkingtreden van een wet 
en van een tractaat van uitlevering rnet de Kaapkolonie. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volksraads
besluit, art. :19, dd. 8 Mei 1891; 

Overwegende, dat door verschillende omstandigheden 
nog geen tractaat met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen; 
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Besluit aan den Edelachtb'lren Eersten Volksraad 
voortestellen, de Hegeering wederom te rnachtigen de 
werking van wet no. 14, 1.886 (genaamd de wet tot 
uitlevering van rnisdadigers van de kolonie de Kaap de 
Goede lloop) te verlengen ,·oor een tijdperk niet te 
bovengaande e[~n jaar vanaf datum van desbetrel'l'end 
Volk~raaflsbesluit, wanneer op het tijdstip, dat de werking 
van genoemde wet no. 14, 1880, zou ophouden, !let tu 
sluitun uitleveringstractaat 1net de Kaapkolonie nog niet 
van kracht is geworden. 

· En nademaal bij besluit van den }:dclachtbaren 
Eersten Volksraad, art. 20, <ld. 3 Mei 18D2, 1) (loor dit 
Edelachtbaar Lichaarn is bcsloten, dat de Rcgeering 
der Zuid-.Afrikaansche Hepubliek gemachtigd worde, de 
werking van gezegde wet tot uitlevering van rnisdadigers 
aan de kolonie de Kaap de Goede Hoop te verlengen 
voor den t\jd van een jaar, en onder de termen in 
bovengemeld Uitvoerende Haadsbesluit vermeld. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresioent der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel, dat de werking 
van de wet no. 14, 1880 (genaamd de wet tot uitlevering 
·van rnisdadigers aan de kolonie de Kaap de Goede Hoop) 
zal worden verlengd voor den tijd van et•n jaar, in te 
gaan vanaf den 8sten :Mei 1891. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegevcn onder rnijne hand ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op heden den 16den dag van 
Mei 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NAm'~~L\AL .het a~n de Hegeering der Zuid-.Afri~aa!lselw 
Hepu bhek, gebleken Is, dat het wenschehJk Is om 

twee gedeelten van de plaats Handfontein, no. 655, 
district l?otcl~efs~troom, K~·ugers~-~orp delverije~7 eigenaar 
de Ran<~font.E:lll r~ .. state en houdm!Jnrnaatsehappl.], beperkt, 
respectievehJk g~o?t 210 Inorgen, gelcgcn ten zuiden 
van de werf, en atiO morgen, gelegen ten nom·den van 
de werf, hl\ikens kaart, dd. 28 Augustus 1891, van den 
landrneter Jas. Hrooks, en zooals geproclameerd tot 

1
) Zie bladz. 587 van dit 'wetboek en de aanteekeningen daar ter 

plaatse. 

Twec gedeelten der 
pia at s Randfon tein 
no. 655, distr. Pot
chefstroom,gesloten 
als publieke del verij 
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publieke delverij, tezamen met de geheele plaats, op 
dd. 23 December 1889, Staalscourant no. 464, te sluiten 
als publieke delverij, daar geen gegronde bezwaren 
hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 440 der notulen, gedatcerd 10 Juni 1802, 
en in overeenstemming 1nct art. 60 van wet no.10, '1801, 
en met referte tot Gou vernernentskennisgeving no. 38D, 
dd. 20 November 1891, Staatscourant no. 569, boven
genoemde gedeelten, vanaf datum dezer. proclamatic, 
sluit als publieke delverij, met dien verstando, dat zonder 
toestemming der Regeering, op dezen grond geen stand
plaatsen of erven zullen worden uitgegeven en geen 
omheining mag plaats vinden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeveh onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 11den dag van 
Juni 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL bet aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat bet wenschelijk 

is om een gedeelte der plaats Malanskraal, no. 73, 1) dis
trict Heidelberg, Heidelbergsehe-delver~jen, van don 
eigenaar W. C. Shandoss, zooals geproclameerd dd. 1 
Augustus 1888, in Staatscourant no. 389, te sluiten als 
publieke delverij, en daar geen gegronde bez'waren daar
tegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 475 der notulen, dd. 22 Juni 1892, en in 
overeenstemming met art 60 van wet no. 10, 1891 en 
met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 1, dd. 
2 Januari 1892. Staatscourant no. 575, genoemd gedeelte 
van af datu1n van publicatio dezer sluit als eene publieke 
delverij, onder nadrukkelijke voorwaarde, dat geen stand
plaatsen of erven op dien · grond, zonder de toestem-

1
) Zie proclamatie, dd. 13 October 1892. 
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ming der Regeering znllen worden uitgegeven en dat 
de grond niet zonder toestemming der Regeering zal 
omr·eind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore to Pretoria, op heden den 24sten dag van 
Juni 1802. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. w .. I. LEYDS~ 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL bij artikel 138 van de Grondwet is be
..._ paald~ dat voor de behoorlijke l;'n werkdadige uit
)efening van het administratief bestuur, aangehaald en 
Jmschreven in artt. 136 en 137 van gezep:de Grondwet 
ier Zuid-Afrikaanscbe Republiek in districten zal worden 
verdeeld; 

En nademaal bet dorp Vereeniging 1) gelegen is op 
le lijn van de districten Potchefstroom en Heidelberg 
2n wel gedeeltelijk op de plaats Klipplaatdrift, no. 336, 
::iistrict Heidelberg, en gedeeltelijk op de plaats Leeuw
kuil, no. 187, district Potchefstroom; 

En nademaal het door den Hooged. Uitvoerenden 
Raad in bet belang der goede orde en voor de betere 
handhaving der wet het wenschelijk is geacht om de 
plaats Leeuwkuil, no. 187, district Potchefstroom, even
als de plaats Klipplaatdrift, to doen ressorteeren onder 
bet district Heidelberg, opdat het geheele dorp Ver
eeniging in dit district gelegen zij; 

Zoo is ber, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident van. de Zuid-Afrikaansche 
Hepu bliek, hiermede proclameer, verklaar en bekend 
maak, dat van af datum dezer proclamatie, de boven
genoemde plaais :Leeuwkuil, no. 187, zal ressortecren 
onder het district Heidelberg. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegcven onder m~jne hand ten Gouvornement:3kan
tore te Pretoria, op beden den 29sten dag van Juni 
'1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1
) Zie proclamatie dd. 28 Juli 1892, bladz. 667 van dit wetboek. 

Plaats Leeuwkuil 
no. 187, vroeger be
hoorende tot bet 
district Potcbefstr., 
gebracbt onder bet 
distr. Heidelberg. 
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NAD.E~iAAL l .. wt is gobloken, vo)g~ns ~los~ctr~1Ton<1o 
mformat1e van wcgo de autontmten rn Swazwland, 

dat de besmettelijke ziekte, de kinderpokken, zich heeft 
vertoond in Swazi eland 1) en 

Nademaal de wet no. 4~, 1887, algemoono maat
regelen inhoudt tegon verspreiding van besmettelijko 
on aan5tekeUjko ziekton, on 

Nadernaal art. 1 on 2 <ler gezegdo wet voorzioui ngen 
inhouden, orntrent hot uitvaanligeu van proclarnatil.in 
betreil'ende voorzorgsmaatregelen en besrnetverklaringeu 
van zekere plaatsen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JonANXES PAuLrs 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repn
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
krachtens art. 484, zijnor besluiten dd. 25 Juni 1892, 
hiermede proclarneer, vaststel en bekend rnaak, dat de 
artikels der bovengemelde wet van volle luacht zullen 
zijn ten aanzien van de gezegdo epidernische ziekte, 
de kinderpokken. 

En verder, dat aile vorkeer van gekleurde personon 
en hunne goederen, komende van Swazieland naar deze 
Republiek, hiermede wordt gestaakt tot tijd en wijle 
hieromtrent nader of anders zal worden voorzien, zul
lende slechts het vervoer van brieven, komondo van 
Swazieland, onder zekere vast to stollen regulatien of 
instructies worden toegelaten. 

En ik proclarneer en gelast on maak verder be
kend, dat alle Landdrosten, Assistent-Landdrosten, 
Hesident-Vrederechters, l\ijjncommissarissen, Veldkor
netten, Assistent-Veldkornetten, Commissarissen van 
Naturellen en anderen zich stiptelijk overeenkomstig 
de gezegde wet en overeenkomstig verdere instructies 
en regulaties onder deze proclamatie uit to vaardigen, 
zullen hebben te gedragen. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder rnjjno hand ton Gouvcrnoments
kantore te Pretoria, op heden den 4den dag van Juli /1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. vV. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1
) Zie proclamatie dd. 28 Juli 1892, blaclz. 668 van dit wetboek, en 

proclamatie dd. 8 Nov. 1892. 
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NAJmMA.\L het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan- Plaats Misgund n 1). 

sche Republiek gebleken is, dat het wenscheli.ik is· 96, distr. Heidelb, 
om de plaats Misgund no. 9G, district Heidelberg, Wit- gesloten ?18 publie-

...., <' ke delvenj 
watersrand (Johannesburg) del ver~jen, zooals gedeeltc-
lUk geproclameerd del. 11 December 1889, in Staatscourant 
no. 46t3~ te sluiten als publieke delverij, daar geen ge-
grondo bozwaren l:liertegen zijn i.ngekornen. 

Zoo is bet, dat i.k, STKPHANUS JOHANNES PAULPS 
KRllGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bli.ek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, bli.jkens art. 529 der notulen, gedateerd 8 Juli 
1892, en in overeenstemming met art. 60 van wet no. 
10, 1891, en n1et referte tot Gouvernementskennisgeving 
no. 282, del. dt .Juli 1891, in Staatscourant no. G53, 
bovengenoemde plaats, van a.f datum dezer proclamatie, 
sluit als eene publieke delverij, onder nadrukkelijke 
voorwaarde dat geen standplaatsen of erven op dien 
grond zonder de toestemrning der Regeering zullen 
worden uitgogeven en dat de grond niet zonder do 
toesternrning der Hegeering zal omhein(l worden. 

GOD BEIIOEDE LAr..D EN VOLK. 

Gegeven onder mijne band ten Gou vernements
kantore tc Pretoria, op heel en den Dden dag van J uli 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Du. V\< .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de Hegeering dor Znid-Afrikaansche 
Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk is en 

aangezien daartoe aanzoek is gedaan door de ingezetenen 
bij hunne memories, gedateerd respectievelijk Vlugt
kraal, dd. 1H Januari 1889; Tonteldoos, del. 14 Januari 
1889; Makwasie, del. '16 Januari 1889; Paardekop, dd. 
22 Januari 1889 en Jakhalsfontein, dd. 15 F'ebruari 1889, 
vervat in rninute Il2G64j89, orn oen zeker gedeelte der 
g~·on?en, .bekend als Mapochsgronden, gelegen in hot 
dJstr1ct M.1ddelbnrg, en waarvan de grenzcn zijn als volgt: 
van Ton teldous baken . nourd waarts langs )onesbakeu, 
Maanhaar1zop, Blauwldip, Steenkarnpkop en Hooskop tot 
Zwartkop; vandaar westwaarts met de lijn van Mapoch 
tot asn het baken aan de Mapochsrivier; vandaar met 
Mapochsrivier op tot de gemaakte drift in Hugostraat; 

Gelleelte der Ma
pochsgronden voor 
zoekers beschikbaar 
gesteld. 

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



Betreffende de spec . 
commissie no. 1, tot 
bet in orde b1engen 
van plaatsen in de 
wijk Zwagershoek, 
distr. Waterberg. 

1892] 666 

vandaar met Hugostraat noord tot aan von Wielligh
straat en dan met den grooten weg naar Middelburg 
tot waar die de Mapochs1~jn snijdt aan Modderspruit; 
vandaar met de geproclameerde Mapochslijn tot op den 
berg en vandaar met de geproclameerde lijn tot het 
eerstgenoemde Tonteldoosbaken. voor zoekers volgens wet 
no. 10, 1891, bescrdkbaar te stellen; 

Zoo is bet, dat ik, STEPIIANUS JOTL\NNES PAuLus 
KttuGEH, Staatspresidont cler Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met advies en consent van don lJitvoerondon Haad, 
hlij kens art. 530 der notulen, del. 8 J uli 1892, in torrnen 
van art. 01 van wet no. 10, 18~H, bovonbescltreven 
gronden van af 27 Juli 1892, voor zoekers beschikbaar 
stel, voor zoover de growi niet is opgemeten in per
ceelen bestemd voor occupatie en voor erven of claarop 
geen verband, servituut, last of bezwaar van welken 
aard ook, rust, of daarover door de Regeering op andere 
wijze is beschikt. 

De uitgifte van licenties zal ge5chieden doot· den 
Landdrost te Middelburg, op de wijze zooals door de 
wet is vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskantore 
to Pretoria, op heden den 9den dag van Juli '1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tsp resiclen t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

-~J ADEl\JAAL door artikel -11 van wet n0. 3, 1887, is 
.l ~ vastges1elrl, dat door den Staatspresirlent bij procla
matie zal worden bekend gemaakt, wanneer· fle werk
zaamheclen fler specialn cmnmissie znllen zijn afge]oopen, 
en nademaal bij artikel 12 van gernelde wet nu. 3, 1887, 
is vastgesteld. dat rle Staatspresident gemachtigd wordt, 
rnet ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, zulke 
rnaatregelen te treifen, bepalingen te maken en regnlatifin 
uit te vaardigen. als rnet betrekking tot kosten als 
anderszins, hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen; c 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, proelameer en bekend maakl met advies en eon
sent van den Uitvoerenden Raad, blijkens art 537 van 
de notulen, dd. 12 Juli 1892, dat de werkzaarnheden van 
de speciale cornmissie, wijk Zwagershoek, district 
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Waterberg, onder voorzitterschap van den beer F. A. 
Grobler, met betrekking tot de plaatsen opgenoemd in 
de hieraangehechte l~jst, 1) geteekend door den Land
meter-Generaal zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter- Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaarnheden van de eom
missic~ ten opzichto dozer plaatsen, zullen bij <ien Uit
vourenden Haad rnoeten worden ingelcverd binncn don 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dozel' 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
hot is gelegd, moeten worden opgevolgd. bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne band ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 18den dag van Juli 
achttienhonderd twee en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL de Hoogedele V olksraad in zijne zitting 
J.. van den 5den J uli 1882, bij art. 7'14. van de be
sluiten van dien datum, zijne goedkeuring heeft gehecht 
aan bet stiehten van. een dorp Vereeniging, op do 
grenslijn tusschen de district en Heidelberg en Potchef
stroom, gedeeltelijk op do plaats Klipplaatsdt'ift no. 336, 
district Heidelberg, en gedeeltelijk op de plaats Leeuw
kuil no. 187, district Potchefstroom, 2

) on 
Nademaal bij proclamatie gedateerd 20 J uni 1.802, 

is vastgesteld dat laatstgernelde plaats van gozegden 
datum zal gerek end worden te behooren tot 1 1et district 
lleidelberg; 

Zoo is het, dat ik bij doze proclarneer en bekend 
maak, dat op de plaatsen hierbovengenoemd aan 
a an Vaalri vier een dorp gevestigd onder den naam van 

1
) Deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 27 Juli 1892. 

2
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 367/90, bladz. 131 van dit 

wetboek, en GouvernementskenniAgeving no. 223/92 en proclamatie dd. 
29 Juni 1892. 

Proclamatie van het 
dorp Vereeniging. 
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Vereeniging~ en dat gemeld dorpsgebied zal z~jn onder
worpen aan de administratie~ contr6le en bestuur van 
de Regeering der z~·id-Afrikaansche Republiek, en de 
administratie en bet bestuur er \an in handen zal ge
~teld worden van zoodanige am bt0naren, als daartoe 
reeds aangesteld z\jn, of hierna. door de Regeel'ing dor 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek zuUen worden aangcstelcl, 

GOD DEllOEDE LAND EN VOLK. 

Gcgeven oncler mijne hand ten Gouverncrnontskan
tore to Pretoria, op heden don 28sten dag der rnaand 
.T uli 1892. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. \V. J. LEYDS, 
Staatssecretarls. 

N ADEMAAL het volgens desbetre1l'ende informatie van 
wege de autoriteiten van Swazieland is gebleken 

dat de besmettelijke ziekte, de kinrlerpokken, zich meer 
en meer ver~preidt; 1

) 

En nademaal het noodzakelijk is, strengere rnaat
regelen te nemen dan die, welke thans genomen zijn; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, hiermede proclameer, vaststel en bekend maak, 
dat de proclamatie, door mij uitgevaardigd op den 
4den .T uli laatstleden, voortaan ook van voile kracht 
en eifect zal z~j n op alle verkeer van blanke person en 
en hunne goederen, komende van Swazieland, behoudens 
de nakoming van zoodanige maatregelen en bepalingen 
van quarantaine als ik, met advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad, noodig Inoge achten van tijd tot 
tijd bekend te Inaken. '--

GOD DEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand op heden den 28sten 
J uli in het jaar Onzes Heeren een duizenfl acht hondercl 
t\vee en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W . .T. LEYDS, 
Staa tssec re tar is. 

1
) Zie bladz. 664 vail dit wetboek en proclamatie dd. 8 November 

1892. Bovenstaande proclamatie werd goedgekeurd bij E.V.R.B. dd. 
28 Juli 1893, art. 977. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansehe 
Republiek wenschelijk is gttbleken, dater, behalve 

de bestaande en geproclameerde transportwegen, ook 
hoofd wegen over het gedeelte der Witwatersrandsche 
Goudvelden tusschen Johannesburg en Florida, en wel 
voornamelijk over de plaatsen Turffontein en Lang
laagte, zullen worden bestemd voor publiek verkeer, 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAUL US 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze proclameer en vaststel als hoofdwegen 
voor pu bliek verkeer, van af heden: 

1o. den weg, waar dezelve uitdraait nit den grooten 
weg naar Krugersdorp, nabij de Crown ReefMijnpacht, 
gaande langs en over die mijn pacht, en vandaar over de 
Langla~~te Estate mijnpacht, langs de Paarl-Royal G. ~1. 
Co., de united Langlaagte G.:M. Co., verder langs de Blok B 
mijnpacht en over de Star en Crmsus D. L. Syndicaat 
tot aan de plaats genaamd Paardekraal bij Florida; en 

2o. den weg van Booijsens over de Deep Level 
claims, nagenoeg parallel, loopende van eerstgenoemden 
weg en eveneens aansluitende aan bovengenoemde plaats 
Paardekraal, en verder de aan deze wegen aansluitende 
z~jwegen naar de verschillende rnijnpachten, batterijen 
en waterrechten, een en ander zooals op de kaart, door 
de commissie als zoodanig ~vergelegd, is aangegeven. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernomentskan
tore to Pretoria, op heden den 2den dag van A ngustus 
1892, 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssocretaris. 

Twee paden tus
schen Johannesburg 
en Florida ver
klaard tot hoofdwe
gen. 

NADB:YIAA L bij art. 138 van de G.ronclw.et hApaald. is, Proclamatie v. het 
clat voor de behoorlijke en werkdadige nitoefening dorp ~feyerton. 

van het administratief hestuur, aangehaald en ornschre-
ven en artt. 136 en 137 van gezegde Grondwet, de Zuid 
AfHkaansche Republiek in districten zal worden ver-
deeld., waartoe behooren wij ken, steden en dorpen; en 

Nademaal de Hoogedele Volksraad in zijne zitting 
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van den 6den Juni 1891 bij art. 295 1) van de besluiten 
van dien datum zijne goedkeuring heeft gehecht aan 
het stichten van een dorp «Meijerton>) op een gedeelte 
der plaats Rietfontein no. 315 in het district Heidelberg; 

Zoo is, het, dat ik b~j deze proclameer en bekend 
maakt, dat op de plaats hierbovengenoemd een dorp is 
gevestigd onder den naam van «Meijerton,)) en dat ge
meld dorpsgebied zal zijn onderworpen aan de adminis
tratieve controle en het bestuur van de Regeering der 
Znid-Afrikaansche Republiek en de administratie en het 
bestuur er van in handen zal gesteld worden van zoo
danige ambtenaren, als daartoe reeds aangesteld zijn of 
h1erna door de Regeering der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernmnents
kantore te Pretoria, op heden den 9den dag van Augus
tus 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. .T. LEYDS. 
S taa tssecretaris. 

N ADEMAAL door art. 11. van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

matie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale cmnmissie zullen zijn afgeloopon, 
en nademaal bij art. t2 van gemelde wet no. 3, 1 R87, 
is vastgesteld, dat de· Staatspresident gernachtigd wordt, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te tre1l'en, bepalingen te maken en 
regulatien uittevaardigen, als met betrekking tot kosten 
als anderszins, hom voor de uitvoering van deze wet 
noodig of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS .ToHA~,NES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 586 van de notulen, del. 4 Augustus 1892, 
proclameer en bekend 1naak, dat de werkzaamheden 
van de speciale commissie, w~jk N~jlstroorn, district 
Waterbel'g, onder voorzitterschap van den heer P. G. 
van Deventer, met betrekking ·tot de plaatsen, opge-

1
) Zie bladz. 311 van dit wetboek. 
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noemd in de hieraangeilechte lijst, 1
) geteekend door 

den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 
De nieuwe inspectie-rapporten en generalo plannen 

van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantorc van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der eom
missie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
bet is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 5den dag van Augustus 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADE:MAAL het .aan de Rege~ring der Zuid-Afril~~a~
sche Hepubllek gebleken IS, dat het wenschehJk JS 

zeker stuk Gouvernementsgrond, gele.gen tusschen de 
plaatsen Hoodepoort en Palmietfontein, Marabastad
delverijen, groot 215 morgen, 72 vierkante roeden, val
gens kaart van den landmeter A. L. Devenish, te Yer
klaren tot eene pu blieke delverij. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGERl Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
pliek, met advies en consent van den Uitvoerencten 
Haad, blijkens art. 652, der notulen, dd. 29 Augustus 
1892, in term en van art. 3 van wet no.10, 18 _,1, en met 
verwijzing naar Gouvernementskennisgeving no. 288, 
H. 9591 j'ci8, in Staatscottrant no. 40G, rld. 24 October 
1888, krachtens welke prospecteerlicenties op dien grond 
werden uitgereikt, genoemden grond van af Dinsdag, 4 
October 1892, proclameer tot eene publieke delverij, 
--------------··---------- ----------

1
) Deze lijst "'1-verd gepubliceerd in de Staatscow·ant van 17 Angnstus 

1892; zie ook Gouv. Kg. no, 445, Staatscow·ant 4 Januari 1893 .. 

.Zeker stuk Gouver
nementsgrond, ge
legen in de Maraba
stad-delverijen, ver
klaard tot publieke 
delverij. 
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onder bepaling dat de grond een dee! zal uitmaken van 
de Marabastad-Houtboschberg-delverijen, en zal staan 
onder de administratie en j urisdictie van de bevoegde 
ambtenaren dier delverijen. 

GOD DEHOEnE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op he<len den 12den dag van 
Septem her 1892. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

N ADEMAAL door art. '11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

Inatie zal wo:den bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopen 
en nademaal bij art. 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt 
met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
zulke 1naatregelen te treffen, bepalingen te rnaken en 
regulatien nit te vaardigen als (met betrekking tot 
kosten als anderszins) hem voor de uitvoering van deze 
wet noodig of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULVS 
KRUGER, Staatspresident der Znid-Afrikaansche Hepn
bliek, met advies en consen+. van den Uitvoerenden 
llaad, blijkens art. 069 van de notulen, dd. 2 September 
1892, proclameer en bekend maak, dat de werkzaam
heden van de speciale commissie, wijk Zwagershoek, 
district Waterberg, onder voorzitterschap van den beer 
F. A. Grobler en later van den beer C. S. Potgieter, 
met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd in de hier
aangehechte lijst, 1

) geteekend door den Landmeter
Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der com.
missie ten opzichte dezer plaatsen zullen bij den Uit
voertmden Raad moeten \vorden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
rneer zal worden in aanmerking genomen. 

1
) Deze lijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 Sept. 1892; 

zie ook Gouv. Kg. no. 36, 1893, Staatscourant 22 Febr. 1893. 
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Na afloop van dP.ze drie maanden zullen van plaat
sen, waartegEm geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten W('rden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onde~ mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretona, op heden den 12den dag van 
September 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Repu bllek gebleken is, dat het wenschelijk is 

om het gedeelte der plaats Middelvlei no. 610, district 
Potchefstroom, Krugersdorp del ver~jen, afdeeling Doorn
kop, van de eigenares de Middelvlei Estate en Goud
rflijnmaatschappij, Beperkt, groot 9U4 nwrgen, 4go vier
kante roeden, zooals geproclameerd te zamen met andere 
gedeelte der plaats op dd. 18 December 1889, in Staats
courant no. 465, te sluiten als publieke delverij, en daar 
geene gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 713 der notulen, dd. 20 September 
1892, en in overeenstemminu met art. 60 van wet no.10, 
1891, en met referte tot Gouvernernentskennisgeving 
no. 407, dd. 8 December 1891, Staatscourant no. 572, 
genoemd gedeelte van af datum van publicatie dezer 
sluit als een publieke delver~j, onder nadrukkelijke voor
waarde, dat geen standplaatsen of erven op dien grond 
zonder de toesternrning der Regeerlng zullen worden 
uitgegeven, en dat de grond niet zonder toestemming 
der Regee1 ing zal ornheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 23sten dag van September 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

43 

Gedeelte der plaats 
Middelvlei no. 620, 
dist. Potchefstroom, 
gesloten als publie
ke delverij. 
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NADEMAAL door art. 11 van wet no. R, 1887, is vast
.1 gcsteld, dat door den Staatprcsident bij proclama
tie zal worden bekend gemaakt, wanneet' de werk
zaamhc.den der speciale commissie zul1en z\jn afgeloo
pen, en nademaal bij art. ·12 van gemclde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gemachtigd wordt, 
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, zulke 
rnaatregelen te treffen, bepalingen te maken en regula
tien uit te vaardigen, als (met betrekking tot kosten als 
anderszins,) hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHA~NES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rnct ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, proclameer en bekend rnaak, dat de werkzaamhe
den van de speciale commissie, wijk Njjlstroom, distr'ict 
Waterberg, onder voorzitterschap van den beer P. G. 
van Deventer, met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd 
in de hieraangehechte lijst, 1

) geteekend door den Land
meter-Generaal, z\jn afgeloopen. 

De nienwe inspectie- rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaul. 

Alle protesten tegen de werkzaamheden der commis
sie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uitvoe
ren<ien Haad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerlcing genomen. 

Na afloop van deze drie maanden, zullen -van plaat
sen waartegen geen protest is ingekomen, de inspec
tie-rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mjjne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den dertigsten dag van 
September 1802. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

1
) Deze lijst is te vinden in de Staatscottrant van 5 Oct. 1892. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sehe Hepubliek gebleken is, dat bet wensehen1k is 

om het gedeelte groot eirea 2700 morgen, gemeten door 
den landmeter A. L. Devenish, van het noordelijk gedeelte 
der plaats Zandrivier no. 139, distriet Zoutpansberg, 
Marabastad-Houtbosehberg delver~jen, eigenaar de beer 
W. W. Mare, te sluiten als publieke delverij, daar geen 
gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen ; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaansehe Repu
bliek, met advies en eonsent van den Uitvoerenden Raacl, 
blijkens artikel 775 der notulen, dd. 4 October 1892, en 
in overeenstemming met artikel 60 van wet no. 18, 1892, 
en met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 212, 
dd. 22 Juli 18£2, in Staatscourant no. 601, bovengenoemd 
gedeelte van af datum van proclamatie, sluit als eene 
publieke delverij, onder nadrukkelijke voorwaarde, dat 
geen standplaatsen of erven op dien grond zonder de 
toestemming der Regeering zullen worden uitgegeven 
en dat de grond niet zonder de toestemming der Re
geering zal omheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne· hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 7den dag van October 
1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssec retaris. 

N-ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenscheUjk is 

orn bet gedeelte der plaats Hoodepoort no. 165, district 
Heidelberg, Heidelberg-delver~jen, van den eigenaar P. 
G. Gre.~jling, ter grootte van 970 morgen, 430 vierkante 
roeden, zooals aangetoond op de kaart van den land
meter lVI. Vos, goedgekeurd door den Landmeter-Gene
raal, op dd. ~3 October 1891, en zooals te zamen met 
de geheele plaats geproclameerd op dd. 16 :Maart 1.887, 
in Staatscourant no. 32'2, te sluiten als publieke delv:erij, 

Gedeelte der plaats 
Zandrivier no. 139, 
distr. Zoutpansberg, 
gesl1•ten als pnblie
ke del verij. 

Gedeelte der plaats 
Roodepoort no.l65, 
distr.H ei de 1berg, ge
sloten als publieke 
delverij. 
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en daar geeno gegrondc hez\varon l1iertegen zijn inge
komcn; 

Zoo is het, dat ik STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, rnet advies en consent van den u·itvoerenden Raad, 
blijkens art. 793 der notulen, dd. 7 October '1892, en 
in overeenstemming met art. 60 van wet no. '18, 1892, 
en met referte tot Gouvernementskennisgeving no. '15, 
dd. 18 Januari '1892, Slaatscourant no. 578, genoemd 
gedeelte van af daturn dezer publicatie sluit als eene 
publieke delverij, onder nadrukkel.ijke voorwaarde, dat 
geen stand plaatsen of erven op dien growl zonder de 
toestemming der Regeering zullen worden uitgegeven, 
en dat de grond niet zonder toestemming der Hegeering 
zal omheind worden. 

GOD BEHOED LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore to Pretoria, op heden den 13den dag van Octo
ber 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADE:VIAAL het aan de Hegeering der Z uid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat bet wenschelijk is 

om het gedeelte der plaats Malanskraal no. 73, district 
Heidelberg, Heidelberg-delverijen, van den eigenaar J. 
C. Koen, zooals geproclameerd op dd. 7 Mei '1888, in 
Staatscourant no. 377, te sluiten als publieke delverij, 
en daar geen gegronde bezwaren hiertegen zijn inge
komen. 1

) 

Zoo is het, dat ik STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
bl1jkens art. 802 der notulen, dd. 1.0 October '1892, en 
in overeenstemming met art. GO van wet no. '18, 1.892, 
en rnet referte tot Gouvernementskennisgeviog no. 112, 
dd. 14 April 1.892, Staatscourant no. 592, gen~)er:nd ge
deelte van af daturn van publicatie dezer sluit als eene 
publieke del verij, onder nadrukkelijke voorwaarde, dat 
geen standplaatsen of erven op dien grond zonder de 

1
) Zie proclamatie dd. 24 Juni 1892, 
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toestemming der Regeering zullen worden uitgegeven, 
en dat de grond niet /':Onder toestemming der Hegee
ring zal omheind worden. 

GOD BEIJOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernmnents
kantm e te Pretoria, op heden den 13den dag van Octo
ber 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresidcnt. 

Dn. W. J. LEYDS~ 
S taa tssecretaris. 

~ TADKMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
. l ~ sche Republiek gebleken is, dat bet wenschel~jk is 
om de plaats Bothaskraal no. 207, district Heidelberg, 
groot {)83 rnorgen, 2t2 vierkante roeden, eigenaren C. J. 
Botha en S. J. Bron khorst, te verklaren tot eene pu blieke 
del verij; 

Zoo is het, dat ik STEPHAXL'S JoHANNES PAULUS 
KncGEH, Staa~spresident der Zuid-Afhkaansche llepu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 783 der notulen, del. 5 October 1802, in 
terrnen van art. 5 van wet no. 18, 1892, en met referte 
tot Gouvernementskennisgeving no. 16~ dd. 18 Januari 
J892, Staatscourant no. 578, genoemde plaats van af 
Dinsdag, 15 November 1.892, proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden is voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, lander~jen en water
leidingen, en de nabijheid daarvan, met dien verstande 
dat zij een deel zal uitmaken van de Heidelberg-del
verUen, en zal staan onder de administratie en juris
dictie van de bevoegde arnbtenaren dier del verijen. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

t*egcven onder rnijne hand, ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op hPden den 13den dag van Odo
ber 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

De plaats Bothas
kraal no. 207, distr . 
Heidelberg, ver
klaard tot een pu
blieke delverij. 
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NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
-L sche Republiek gebleken is, dat het wenschelijk 
is zeker stuk Gouvernernentsgrond, bekend onder den 
naam van Mnndtsreef, district Lijdenburg, gelegen 
in het midden der Kaapdelverijen, groot 983 morgen, 
zooals aangetoond op zekere .landmeterskaart, ver
vaardigd door den landmeter H. von Palm, gedateerd 
Februari 1884. welk stuk grond op dd. 14 November 
·H-\84 in concessie uitgegeven was aan Hendrik Mundt, 
en als zoodanig was uitgehouden van de proclamatie 
der Kaapdelverijen op dd. 11 Augustus 1885, Staats
courant no. 238, in verband met Gouvernementskennis
geving no. 310, dd. 5 November 1884, Staatscourant 
no. 199, welke concessie thans is vervallen, te verklaren 
tot eene publieke delverij ; 

Zoo is het dat ik, STEPIIANUS JOIIA~NES PAULUS 
KuuGEH, ~taatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, rnet advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens artikel 792 der notulen, dd. 7 October 1892, 
in termen van artikel 5 van wet no. 18, 1892, en met 
verwijzing naar bovengenoemde proclamatie, genoemd 
stuk grond van af Donderdag 1 November 1892, procla
rneer tot eene publieke delverij, met diL~n verstande dat 
de grond een cleel zal uitmaken van de Kaapdelverij en 
zal staan (jnder de aclministratie en jurisdictle van de 
bevoegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK! 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den ·13clen dag van Oc
tober 1892. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

~ T AI>El\IAAL het wensehelij k gebleken is en aangezien, 
l_ ~ volgens artikel 21 van vvet no. 18, 1892, door een 
voldoend aantal ingezetenen van het dorp Pietersburg, 
bij memorie dd. 12 October 1892, a.anzoek is geclaan om 
een gedeelte van het oostel~jke gedeelte der plaats Sterk
l~op. no,: 91, waarop het dorp Pi2tersburg ligt, in het 
d1stnct Zoutpansberg, toebehoorende aan het Gouverne
ment, en volgens de rrieronder aangegeven grenzen, te 
verklaren tot eene publieke delverij; 
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Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOIIAN~ES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens artikel 7DO der notulen, dd. 7 October 1892, 
in terrnen van artikels 5 en 21 van wet no. 18, 1892, 
een gedeelte van bovengenoemde plaats, zooals begrensd 
ten westen door het westelijk deel der plaats, dat aan 
private eigenaren toebehoort, ten zuiden door de plaats 
Weltevredcn, ten oosten door het riviertje, genaamd 
Sterkloop, en ten noorden door een nog uit te leggen dj 
erven aan den zuidkant van het dorp Pietersburg, vol
gens de kaart van den landmeter A. L. Devenish, van af 
1 November 1892, proclameer tot eene publieke delverij, 
onder bepaling, dat die grond zal z~jn bestemd om daar 
op te richten het kantoor van den Mijncommissaris der 
Zoutpansbergdelverijen, onder wien deze grond zal res
sorteeren, en voor het eventueel uitleggen van stand
plaatsen, zoodat conform artikel 21, geen prospecteer
of delverslicenties voor dien grond zullen worden uit
gereikt, welke bepaling mede onder artikel 28 der wet 
no. 18, 1892, bierbij wordt vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mjjne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 'iSden dag van Oc
tober 1892. 

S. J. P. KHUGEB, 
Staats president. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

N ADE:\L\AL het wenscllelijk en dionstig is gehleken, 
in het belang van eeno eenvormige toepassing van 

wet no. '18, '1892, eene richtige adrninistratie, voor eene 
eenvormige jnrisdictie, voor bezuiniging on om andere 
overwegende redenen, en in overeenstemrning met het 
advies van bet Hoofd van 1\Iijnwezen, de gronden, ge
legen in het distr·ict Zuu+pansberg, thans bekend als 
de Marabastad-Houtboschberg-delverijen, de Selatie
del ver\jen, en de Klein-Letaba-prospecteervelden en 
andere hierna te noemen en te proclameeren gronden, 
te vereenigen tot eene publieke delverij ; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNUS PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu-

De Marabastad
Houtboschberg, Se
latie en Kl. Letaba 
delv. vereenigd on
der den naam van 
Zoutpansberg delve
rijen. 
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bliek, n1et advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 790 der notulen, dd. 7 October 18P2, 
hierb\j proclameer, bekend maak en vaststel. dat de 
bovenbedoelde gronden, zooals geproclameerd bjj de 
navo1gende proclarqaties, namebjk: 

Proclamatie dd. 26 Sept. '87, Staatscourant 345, in 
verband met proclamatie dd. 12 Maart '88, Staatscourant 
371; 

Proclarnatie del. 3, 4, 5 on 6 Oct. '88, Slaalscourant 
346, in verband met proclamatie del. 7 Oct. '92, Staats
cour-ant 619; 

Proclarnatie dd. 23 Mei '88, Staatscourant 378, in 
verband rnet proclarnatie dd. 14 lVIei '88, Staatscou
r-ant 381; 

Proclamatie del. 22 Juni '88~ Slaalscourant 384, in 
verband rnet proclamatie dd. 15 April '89, Staafscourant 
428; met proclamatie dct. 1 Nov. '88, Staatscourant 404; 
met proclamatie dd. 15 Nov. '88, Staatscourant 405; met 
proclamatie dd. 15 Nov. '88, Staatscourant 405; 

Proclamatie dd. 15 Nov. '88, Staatscourant ; .. 05, in 
verband met proclamatie dd. 24 Sept. '89, Staatscourant 
440; met proclamatie dd. 15 Sept. '00, Staatscourant 
503; met proclamatie dd. 1 April '91, Staatscourant 533; 
met proclamatie dd. 4 Oct. '92, Staatscourant 617; met 
proclamatie dd. 1. Nov. '92, Staatscourant 620; 

benevens alle Gouvernementsgronden, gelegen bin
nen de na volgende grenzen : 

Beginnende bi.i het punt 1 waar de Zebe(lelasrivier 
in de Olifantsrivier loopt, met de Olifltntsrivier af tot 
waar de Selatierivier daarin loopt, v~ndaar noordwaarts 
op met een rechte l~jn naar het punt waar de Klein 
Letabarivier in de Groot Letabarivier loopt; van af dat 
punt langs de Groot Letabari vier tot waar de Byasis
rivier daarin loopt; van bier met de Hyasisrivier op tot 
lmren oorsprong, en vandaar naar Mozjnzie, over Rebanga, 
Silindi, Sebolane, IJzerberg, Tjimboopfie en ~Iaboon
gatsjaba, naar het vereenigingspunt van de Midden 
Letaba- en Klein Letabarivieren; van af dit vereenigings
punt met de Midden Letabari vier op, tot waar de 
Koedoesrivier daarin loopt; met de Koedoesrivier op 
tot aan de Brandboontjesrivier ; met de Brandboontjes
rivier op tot aan haren oorsprong; vandaar rechtstreeks 
naar den oorsprong van de Selokwerivier, en daarmee 
af tot waar zij zich in de Groot Letabarivier stort; 
vervolgens met deze rivier op tot aan de grenzen der 
geprocla·meerde e.f!- opgemeten H.outboschberg-delverUen; 
langs de .1!-oordelrJke grenzen drer gronden tot waar de 
telegraafh.Jn van Haenertsburg naar Pietersburg, die 
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grenzen kruist; n1et rlie telegraaflijn in de richting naar 
Pietersburg tot waar de lijn de noordoostelijke grens 
ontmoet van de plaats Weltevreden; van af dit ont
moeting:::punt langs de noordelijke grenzen dier plaats 
in westelijke richting, verder lungs de noordelijke grens 
der plaats Rietfontein tot aan de plaats Zandrivier; 
]angs de oostelijke grens dier plaats op en verder langs 
de noordelijke grens dier plaats, langs de noordelijke 
grens der plaats Snijmansdrift, langs de noordweste
lijke grens der plaats Hollandsdrift, verder langs de 
westelijkc grenzen der plaats Rietvlei tot aan de wes
telijke grens der plaats Eersteling, zijnde de district
grens van Waterberg; vervolgens met die districtgrens 
langs de plaatsen Eersteling, Rietfontein, M~jnhardts
kraal, Marsfontein en de zuidergrens van Frischge
waagd, tot waar de Zebedelasrivier die grens uitkomt, 
en verder met de Zebedelasrivier af tot aan bet eerst
genoemde punt in de Olifantsrivier; welke Gouverne
mentsgronden hierbij, in termen van art. 5 van wet 
no. 18, 1892, van af 1 November 1892, worden gepro
clameerd als publieke delverijen, voor zooverre die 
gronden niet zijn nitgegeven of bestemd voor occupa
tie-plaatsen en kafTerlocaties, en met uitzondering van 
die gronclen, waarop het volgens art. 21 en 28 dm· 
wet no. 18, 1892, verboden is te zoeken of te delven, 
of waarop een verbancl servituut, last of bezwaar, van 
welken aarcl ook, rust, of waarover door de Regeering 
op andere wijze is beschikt; onder de uitdrukkelijke 
bepaling en voorwaarde, dat de afbakening van claims 
geheel ge~chiedt onder verantwoordelijkheid en risico 
van de zoekers en delvers, zoodat de Regeering niet 
verantwoordelijk zal kunnen worden gebouden voor 
teruggave van licentiegelden, of voor 11itkeering van 
eenige schadevergoeding, van welken aard ook, als later 
blijken mocht dat bet prospecteeren of afbakenen van 
claims is geschied buiten de grenzen hierboven mn
schreven, of op de gronden bierboven uitgezonderd van 
de proclamatie. Dat de gezamenlijke bovenomschreven 
gronden van af 1 November 1892, znllen uitmaken eene 
publieke delverij, terw~jl deze gronden gezamenli.ik den 
naam zullen dragen van de Zoutpansberg-delvedjen, en 
zullen staan onder de administratie van eenen Mijn
commissaris, wiens zetelplaats zal zijn nabij Pietersburg, 
en onder de jurisdictie van eenen Specialen Landdrost, 
en onder zulke andere ambtenaren als de Regeering 
van t~jd tot t\id zal wenschelijk vinden aan beide ge
noernde ambtenaren toe te voegen. 

V order wordt bierbij bepaald dat, ter verdere uit
oefening van de administratic en de j urisdictie op dcze 
delverijen zullen verblijvcn ambterutren rnet den titel 
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van Verantwoordelijken klerk en Resident-Vreclereehter, 
rnet aan hen toe te voegen ambtenaren, en wcl 

1. Te Haenertsburg, voor de voormalige Houtbosch
berg-del verij en. 

2. Te Smitsdorp~ voor de voormalige Marabastad
delverijen. 

3. rre Leydsdorp, voor de voorrnalige Selati-delve
rijen. 

4. Op de Klein Letaba-velden, voor de voormalige 
Klein-Letaba-prospecteer- velden. 

De nadere grenzen der jurisdictie en administratie 
dezer kantoren zullen nader breedvoeriger worden orn
schreven. 

GOD BEIIOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gonvernements
kantore te Pretoria, op heden den 18den October 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. vV. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Inwerkingtreding v. NADEl\IAAL bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
wet no. 3, 1892. Volksraad, onder art. 149 zijner notulen, gedateenl 

14 Mei 18J2, werd goedgekeurd en vastgesteld de wet 
om personen in deze Hepubliek woonachtig, te verplichten 
als getuigen te verschijnen in de gerechtshoven van 
Zululand, 1) en 

Nademaal b\j art. 5 van die wet bepaald is, dat ze 
in werking zal treden en van kracht zal zijn, zoodra 
de Staatspresident bij proclamatie in de Slaatscourant 
zal verklaren en bekenrl stellen, rlat Zululan:i behoor]ijk 
voorziening heeft gemaakt~ om personen daar woonachtig, 
te verplichten als getuigen te verschijnen voor de hoven 
dezer Hepubliek; en 

Nademaal zoodanige b~thoorlijke voorziening in 
Zululand is gemaakt geworden en door Zijn Excellentie 
den Gouverneur van Zululand te dien eil'ecte reeds 

1
) Zie bladz. 413 van dit wetboek. 
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eene proclamatle is uitgevaardigd op den 24sten September 
1892; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, hierb~j proclameer~ bekend maak en verklaar, 
dat genoernde wet, zooals hieronder gepubliceerd, goed
gekeurd en vastgesteld b\j besluit van den Edelachtb. 
Eersten Volksraad, onder art. 149, del. 14 Mei 1802, als 
wet no. 3, 18f12, in werking zal treden en van kracht 
zal zijn dadelijk na publicatie 1

) dezer proclamatie. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand op heden den 25sten 
October van bet jaar Onzes Heeren achttien honderd 
een en negentig, ten Gouvernementskantore te Pretoria. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

N ADE:VIAAL op den 4den en den 29sten Juli ll. twee 
proclan1aties 2) onder mijne hand werden uitge

vaardigd, waarbij ter oorzake van redenen en over
wegingen daarin vermeld, werd vastgesteld en bekend 
gemaakt, dat de artike1en van wet no. 4, 1887, inhou
dende algemeene maatregelen tegen verspreiding van 
besmettel~jke en aanstekelijke ziekten, van volle kracht 
zouden zijn, ten aanzien van de besmettelijke ziekte, 
de kinderpokken; 

En verder, dat alle verkeer van blanke en gekleurde 
personen en goederen komende van uit Swazieland naar 
deze Rep'ubliek, werd gestaakt tot tijd en wijle hier
omtrent nader of anders zou worden voorzien; en 

Nademaal bet volgens desbetreffende informatie ge
bleken i~, dat de redenen en overwegingen voor bet 
nitvaardigen van gem,elde proclamaties thans hebben 
opgehouden te bestaan; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHA~us JonAN:\ES PAUL'CS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, hiermede proclameer, vaststel en bekend maak, 
dat de werking der gemelde proclarnatie in zooverre 

1
) Deze eerste publicatie vond plaats in de Staatscourant van 26 

October 1892. 
2

) Zie bladz. 664 en 668 van dit wetboek. 

Intrekking der pro
clamaties van 4 en 
29 Juli 1892. 
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hiermede wordt opgeheven, dat het verkeer van per
sonen en goederen van uit Swazieland naar deze Re
publiek weder is geopend, echter met uitzondering van 
dat gedeelte der grens, hetwelk zich langs het district 
Piet Hetief uitstrekt, om redenen dat in het naburigo 
district Vr~jheid de kinderpokken nog heerschende zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven . onder rnijne hand, ten Gouvernoment~
kantore to Pretoria, op heden den 8sten dug van 
Novmnber 1892. 

Op last, 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

bij afwezigheid van den Staatspresident. 

NAJJE~IAAL bij besluit van <len Edolacltth. Eersten 
Volksraad bij art. JJ 16 tot en met art. '1J8G zijner 

notulen, dd. 12 tot en met 17 Augustus '1892, word 
goedgekeurd en vastgesteld, wet no. 20, 18H2, zijnde de 
wet op invoerrechten, en 

Nademaal in gezegde wet, welke 1 October 11. in 
werking is getreden, in art. 5 1

) is bepaald, dat kooprnans-, 
ltandels- or andere goederen alleen door invoerpoorten 
binnen deze Hepu bliek mogen worden ingevoercl en dat 
deze invoerpoorten door den Staatspresident bij procla
rnatie in de Staatscourant zullen worden vastgesteld en 
bekend gemaakt; 

Zoo is het, dat ik STEPIIANUS JoHANNES PAUJ,liS 

KRuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepn
bliek~ hierbij proclarneer, hekend maak en verklaar~ dat 
voor den invoer van goederen en de betaling der invoer
rechton, de navolgende invoerpoorten en inldarings
kantoren van af 1 Decernber 1892 zijn vastgesteld: 

Spoorwegstations : Vereeniging, Johannesburg, 
Elandsfontein, Krngersdorp en Pretoria. 

Dorpen: Klerksdorp en Potcllefstroom. 
Spoorwegstations: Charlestown, Dundee, Newcastle 

en Durban; het pad van Charlestown naar Volksrust 
(grens). 

Spoorwegstation : Harrismith. 

1
) Zie bladz. 565 van dit wetboek. 
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Kuzaandrift, Palagaspruit, district Vrijheid; de Jagers
drift, Bu1Telrivier, district Utrecht; BniTelrivier, Nevv 
Castledrift; Bull'elrivier, district Utrecht; Zanddrift nabij 
Villiersdorp, Vaalrivier. district Heidelberg; Groblers
drift, Vaalrivier district Heidelberg; Engelbrechtsdrift, 
Vaalrivier, district Heidelberg. 

Spoorwegstation: Vereeniging voor Viljoensdrift; 
Lindeq uesdrift V aalri vier, district Potchefstroom : Schoe
mansdrift Vaalrivier, district Potchefstroorn; Kolenmijn
deift Vaalrivier nabij Klerksdorp. 

Dorp Bloemhof voor drift Vaalrivier; dorp Christiana 
voor drift Vaalrivier en pad van Blignautspont; dorp 
Schweizer-Reineke, district Bloemhof; Grootpan aan het 
groote pad van Vrijburg. 

Roodegrond : District Lichtenburg. 
Dorp Ottoshoop, Malmanie Goudvelden; drift Kro

kodilrivier nabij Zamenloop Matalasrivier; drift Krokodil
rivier aan het groote pad van Zoutpansberg naar Mashona
Jand, Morsheadstatie Komatiedrift. 

Spoorwegstations: Loren9o Marquez en Ooster
spoorweg. 

Dorp Barberton voor Swazieland, dorp Steijnsdorp 
voor Swazieland. 

Gou verne men tskan to or, 

S. J. P. KRUGER, 
Sraatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssec retaris. 

Pretoria, 28 November 1892. 

-~.T ADEMAAL aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
_l_ ~ Hepubliek de wensehelijkheid gebleken is, aan den 
weg van Greijlingsstad naar Standerton~ eene andere 
riehting te geven dan vastgesteld werd bjj proclamatie 
d(l. 7 October 1880, en gepubliceerd in de StaatscmLrant 
no. 4~55 van 9 October '18HU, H 7879/89; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAUL"CS 
KnuGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
bl~jkens ~rtikel POt del' notulen, dd. 26 Novernber 189~, 
bij deze alsnu den navolgenden weg van Greijlingsstad 
naar Standerton proclameer en vaststel, te weten: 

Van Greij lin gstad naar Drukfon tein van .T. van Dui ter: 
van daar naar W atervalri vier, Kloppersdrift ; van daar 
naar llartebeestdraai van L. Labuschagne; van daar 

Vaststelling v. het 
pad van Grey ling
stad n. Standerton. 
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naar Klipfontein van W. Goosen en Potgieter; van 
daar naar Vhddaagte van D. Booijson; van rlaar naar 
W. Fonrie, Weltevreden, van daar naar Oodendaal en 
van daar naar Standerton. 

GOD BEHOEDE LAND E~ VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretoria, op heden den 3den dag van De
cember 1892. 

S. J. P. KHUGER. 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1\. T ADKMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
.l ~ Hepubliek gebleken is, dat het wenschel~jk is, om 
de plaats Draaikraal no. 2HG, gelegen in het district 
Heidelberg, wijk Suikerboscllrand, groot 1168 morgen, 
193 vierk. roe.:en, staande geregistreerd ten name van 
Vl. E. Bollard, in bewaring voor het Brodrick syndi
caat, te verklaren tot eene publieke delverij; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 93'1 der notnlen, dd. 1 December 1892, in 
termen van art. 5 van wet no. 1.8, 1892, en met referte 
tot Gouvernementskennisgeving no. 315, dd. 26 Augustus 
1892, in Staatscourant no. 613. bovengenoemde plaats 
van af Donderdag 15 December 1892 proclameer tot eene 
publieke delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 
18 en 20 van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden is voor 
mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en 
waterleidingen en de nabijheid daarvan, met dien ver
stande, dat zij een deel zal uitmaken van de Heidelberg
delverijen, en zal staan onder de jurisdictie van de be
voegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 3den dag van 
December 1892. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
St!aa tssecretaris. 
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NTADE:VTAAL het aan de Regeering der Znid-Afrikaansche 
..l.. ' Republiek gebleken is~ dat hot vvenschelijk is, om 
het drie-vierde gedeelte van de plaats Weltevreden, no. 
192, gelegen in bet district Middelburg, wijk Seijlons
rivier, nabij Maleeu wskop, van den eigenaar A ndl'ies 
Pieter Martin Christiaan Koch, z~jnde groot 2708 mor
gen, 100 vierkante roeden, te verklaren tot eene pnblieke 
delverij; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blij kens art. 933, der notulen, dd. 1 Decem her 
1892, in termen van art. G van wet no. 18, 1892, en 
met referte tot Gonvernementskennisgeving no 303, dd. 
18 Augustus 1892, in Staatscourant no. 612, bovenge
noemd gedeelte van af Donderdag, 22 December 1892, 
proclameer tot eene publieke delverij, voor zooverre 
de gf'ond, volgent artt. 18 en 20 van wet no. 18, 1892, 
niet uitgehouden is voor mijnpachten, bebouwde plek
ken, tuinen, landerijen en waterleidingen, en de nabij
heid daarvan. 

De uitgifte van licenties zal geschieden door den 
Landdrost fe Middelburg, op de wijze zooals bij de wet 
vastgesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretorin, op hoflen den 3den dag van De
cember 1892. 

S . .T. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR .. W. J. LEYDS, 
~·' S ta 'l tssecretaris. 

Gf'deelte der plaats 
Weltevreden no. 
192, district Middel
bur;.t, verklaard tot 
publieke delverij 
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BELANGRIJKE 

GOUVERNEMENTSKENNISGEVINGEN 
gedurende 1S92. 

No.2. H.15G01j91. 

Pu blicatie der overeenkomst 1
) tusschen de Re

geering en de Maatschappij tot exploitatie van vaste 
goederen in de Znid-Afrikaanscbe Repu bliek tot bet 
uitleggen van het dorp Dullstroom. Zie Staatscourant 
13 Januari 1892. 

No.6. R.15581/91. 

Publicatie der overeenkomsten tusschen de Neder
landsch-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij en 
den Minister van Kroonlanden en Publieke Werken der 
Kaapkolonie, zooals goedgekeurd door de Hegeeringen der 
Zuid-Afrikaansche Republiek en rler Kaapkolonie. Zie 
Staatscourant 15 Januari 1892. 

No. 9. 2
) 

Wijzigingen in het Ter algemeene infonnatie wordt hiermede gepu-
toltarief. bliceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 12 Januari 1892. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Kop'ie Uitvoerende Raadsbesl1tit art. 14, dd. 8 .Janual'i 1892. 

Aan de orde: lVIinute R. 7202/91, over tollen in de 
Zuid-A1rikaansche Republiek, en waarop een minute 
van den Gouvernements Ingenieur en Architect, drl. () 
.Januari 18~32, bebelzende voorstel tot wijziging van de 
regehngen en bepalingen omtrent tollen eh van bet 
tarief. 

De Uitvoerende Raad, na dit voorstel 1net zorg te 
bebben nagegaan; 

1
) Zie proclamatie dd. 9 October 18D3. 

2
) Vervangen door Gouv. Kg. no. 119/92. Zie nu wet no. 10, 1893. 
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Besluit: hetzelve goed te keuren, in werking te doen 
treden 20 Januari a. s. en alzoo te publiceeren. 

lngevolge bovenstaand Uitvoerende Raadsbesluit, 
worden de volgende veranderingen en wijzigingen hier
mede bekcnd gcm~akt: 

J n steele van de v roeger hij artikel 2 vastgestelde 
drle tal'ievcn, . treedt een algerneen tarief voor bruggen 
en wegen in de p.laats, hetwelk luidt als volgt: 

V oor een beladen wag en met niet meer dan 
1000 pond belast ........... £0 '1 0 

Voor een beladen wagen, van 1000 tot 5000 
pond belast, alsmede voor een wagen be-
laden rnet brandhout, haver en haverger
ven of kaf, boven '1000 pond belasting . 

Voor olke 1000 pond meer ..... . 
)) een on be laden '~'agen, bespannen. 
)) )) )) )) onbespannen. 
)) )) beladen schotskar met niet meer 

0 2 0 
0 J 0 
0 1 0 
0 0 g 

dan 4 trekdieren bespannen . . . 0 0 9 
V oor elke 2 trekdieren meer . . . . . . 0 0 3 

)) een kar of spider met niet meer dan 4 
trekdieren bespannen . . . . . . . . . 0 0 g 

Voor elke 2 trekdieren meer . . . . . . . . 0 0 3 
)) een kar, spider of reiswagen, onbespannen 0 0 3 
)) )) paarden- ofreiswagen, rnet niet meer 

dan 8 trekdieren bespannen . . . . . . 0 J G 
·voor elke 2 trekdieren Ineer . . . . . . . . 0 0 3 

)) een ruiter . . . . . . . . . . . . . 0 0 3 
)) groot vee, per 3 stuks of gedeelte daar-

van . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 3 
V oor klein vee, per 50 stuks, of gedeelte daarvan 0 0 6 

)) trek vee (groot vee), gaande naar en ko
mende van het Boschveld (wanneer de 
eigenaar verlangd om van de brug gebruik 
te maken), per 50 stuks of gedeelte daarvan 0 2 6 

Voor trekvec (klein vee) idem idem 0 0 3 
)) een persoon, reiziger :djnde of wielrijder 

(aileen voor den tol bij eene brug geplaatst) 0 0 3 

Voorts: 

Aan artikel 4 toe tc voegen: 
Elke transportrijder is verplicht, ter bcpaling van 

het te betalen tolgeld, den vrachtbrief aan den tolgaarder 
te vertoonen; bij weigering hiervan zal de hoepTootheid 
der vracht dool' den tolgaarder worden geschat en zal 
hij daarnaar het te betalen tolgeld bepalen. 

Artikel 7 te lezen als volgt: 
Alle postwagens en postkarren, mits geen passagiers 

vervoerende, al8mede alle rijtuigen enz. 
44 

Inwerkingtreding. 

Nieu w tarief. 

Transportrijder 
moet vrachtbrief 
toonen aan tolgaar
der (art. 4). 
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A_an artikol 8 too te voogen: 
Uitgezonderd hiervan is trekvec, naar on van hot 

boschveld vervoerd wordende. 
Artikel 10 te lezen als volgt: 
Aan den eigenaar of huurder, op wiens plaats, en 

aan den bewoner van eenig dorp, binnen wel ks grenzen 
zich een tol bevlndt, wordt ten behoove van die plaats 
of dat dorp, uitsluitend binnen de lijnen daarvan, vrije 
passage door den tol toegestaan. 

Het recht van abonnement voor steden of dorpen, 
welke gelegen zijn binnen don omtrek van don in 
artikol -11 bepaalden afstand van eon to], zal nadcr door 
do Hcgeoring worden geregold. 

No. 10. H. 8785J!:H. 

Erven no. 29 tot en Ter algerneene infonnatie wonlt hiermode gepu
met40 te Volksrust bliceerd onderstaand extract Uitvoerende Haadsbesluit 
;f:i~~ard tot dorps- art. 617, dd. 22 Decern ber 1891. 

Gouvernemen tskan to or, 
Pretoria, -11 Januari 1892. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

E:rt,ract Uitt•oerende Raad::5besluit, art. 617, dd. 22 December 1891. 

Aan de orde: minute R. 878.5/H1, en It 15131/91, he
vattende respectievel\jk verzoeken van: 

a. de Gereformeerde kerk te \Vakken..;troom om toe
kenning der ervcn 41, 42, 4B en 44 te Volksrnst; 

b. den voorzittcr van den kerkcraad !lcr Ned. Herv. 
gemeente om toekenning dcr erven 3H, 34, 3.5 en 
36 terzelfder plaatse. 

De Uitvoerende Raad, geler.en de opmerkingen van den 
Registrateur van Alden, in beide minuten; 

overwegcnde, dat de sub b genoemde ClTen dcel nit
maken van de crvcn, die voor plein zijn aangcwczen, en 
dat dm; eene toestemming inbreuk makcn zou op dat plein, 
hetwelk dan te klein zou worden ; 

evenwel ook zooveel mogelijk aan dit verzoek wenschende 
tegemoet te komen; 

Besluit : lo. de ervcn 20 tot en met 40 volgens dorpsplan 
Volksrust aantewijzen voor dorpsplein, en dat hieraan door 
plaatsing van Gouverncments-kennisgeving in de Staatscourant 
de noodige publicatie zal worden gegeven. 
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No. 2B. R. 15580/01. 

rfer algemcene . infonnatie wordt hiermede gepu- Uithuren v. kaffer
hli(~2CI'd onderstaand Uitvoerendc Haadsbesluit art. ~1, prisonicrs. 

dd. 11. Januari 1802, en de rcgels en regulation re 
uithul'ing van kalTer-prisoniers. 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 18 Januari 1802. 

Dn. W. J: LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Kovie Uilt'oerende Raad.~be;sluit art. 21, dnto 11 .Jannar·i 1892. 

Aan de onle lllinute R. 15GBO/Bl, inhoudonde door den 
StaatKproeurcur inger-ondcn conccptregcls en regulation rc 
uithuring van kaffer-prisoniers. 

Besloten na eenigc wijr-iging dcr-clvc good to kcurcn en 
to doen publiceercn. 

REG ELS E~ HEG ULATIEN I~ ZAKE HET UI'fHURE~ Y AN 
KAl!'FER-PRISONIEHS. 

1. De Rcgcering kan aan do mijn-maatschappijon ge
vangcnen vcrstrckken voor dwangarbeid tegen cone betaling 
van dric pence per dag en per hoofd. voor clken dag dat 
or in de mijnen gewerkt wordt, r-ullende 5 1/ 2 workdagen per 
week worden gerekend. 

2. De mmitschappijon zullen behoorlijke gevangenissen 
ter howaring der gcvangcnen oprichten. Doze gevangenissen 
r-ullen geheel ten gonooge der Regoering moeten r-ijn. 

3. De Regoering stolt constabels aan en wapent dezclve 
geheel op kosten van de maatschappijen. 

4. Dcr-c constal>ols r-ullcn staan onder het l>eheer der 
maatschappijen voor r-oovo1To do workzaamheden betroft en 
verdor onder hot toer-icht yan de aml>tcnaren, hclm;t met hot 
tocr-icht np <lc politic en gcnmgcnisscn. 

G. De 1naatt-~chappijen von~chafl'on aan de govangenon, 
:lie hij hen "'erkzaam r-ijn, \'OO<lscl, klooding, enr-., n>lgons 
<leshetrcfl'ende hepalingen. 

H. De lnspectour van geyangenisseu zal behoorlij k wrg 
<.hagen na ovorlcg mot de bctrokken maatschappijen onder 
r-\jne instructios, dat de in- on uitgangen der mijnen goccl 
bewaakt worden, altijcl ten kostc <lor maatschappijen. 

7. Voorloopig en tot nadcre beslissing van de Hegoering 
zullen aileen geklourde govangenen voor dit work worden 
aangewer-en. 

8. Voor allc gevallcn waarin hicr niot is voorzicn, r-a1 
do Inspccteur van gevangenissen de noodige maatregelen 
nemen. 

Voorwaardcu van 
verhuur. 

G cv angcnissen. 

Oonstabels. 

Onder wie die con
stabels staan. 

Voel1ing en klec
<ling dcr gevange
nen. 

Bcwaking. 

Allcen geklcnrde 
gcv angencn. 
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No. 26. 1
) R. ~t G672/9'l. 

Publicatie der overoonkomst tussclten do Regeoring 
en D. H. Schmt:Lll, betrdl'endo l1et vervaardigen van 
vuurhoutjos. Zie Staatscourant dd. 20 Januari 1892. 

No. 3'1. R. 43;87. 

Publicatie der overeenkmnst tusschen de Hegeering 
en de Sheba-goudmijnmaatschappij, in zake: a het leggen 
van een electrischen kabel, b het rnaken van een water
voor en het oprichton van eon centralen kwartsmolon, 
c het aanleggen van een kabelspoorweg. Zio Staatscou
rant 27 Januari 1892. 

H. '137'13/91. 2
) 

Overeenkomst tusschen do Regeering en W. \V. Mare, 
betre1l'ende de fhbricatie van papier. Zie Staatscourant 
27 Januari 1892. 

No. 73. H. 2088;9'1. 

Ter algemeeno informatie wordt hiennede ge~m
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 210, 
dd. 24 Februari 1892, in zako hot rapport der com
missie omtrent houdors van reehten op erven te Piet
Potgietersrust. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gou verne men tskantoor, 
Pretoria, 27 F'ebruari 1892. 

Kopie Uitvom·ende Raadsbesluit art. 210, dd. 24 Febr1uu-i 1892. 

Aan de orde: minute H. 2088/91, re houders van rechten 
op erven tc Pietpotgietersrust en wel hot rapport der com
missic, benocmcl tot onclerl':ock dor aansprakcn van applieantcn 
en toewijzing van orvon nan gorcehtigdcn volgens het 
nieuwe dorpsplan; 

De Uitvoerendc Haad, gchoonl de <1oor hct1oelde com
missie in gemeld rapport gedane voorstellen, on de billijk
heicl en wenschelij kheicl van eenige dier voorstellen inziende; 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1050, 1801, bladz. 316 van uit wetbock. 

2
) Zie E.V.R.B. art. 945, 1891, bladz. 3115 van dit wetboek. 
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Boslnit: ovoreonkomstig voordracht dor commissio: 
1. Om de personon, welkc niot in tij<ls hunne elTOn 

gooccupoerd of bewerkt hebben, hiorvoor nog drie maanden 
tijd te geven gerekond van de dagtoekening der Staatscou1·ant 1) 

waarin dit bosluit hot eerst wordt geplaatst, waarna hun 
grondbrioven zullen worden uitgereikt, indien zij certificaten 
van don Veldkornet kunnen overleggen dat do erven be
hoorlijk gooccupoord zijn; 

2. Om aan do ondorstaando porsonen, op grond oenor 
door don vroogoron Comman<lant-goneraal in 1887 gedano 
holofto eon orf too to konnon, onderworpen aan de voor
waarden in do occnpatiowct, zooals achter hunno namen 
geplaatst, 

Namen 

\Y. van Hecrdon, ondcommandant 
P. F. J. Pienaar 
L. C. de Klerk 
J. C. Botha 
J. Botha 
Wed. P. v. d. \V estlmizon 
.J. Beukes 
J. Smit 
P. van Staden 
P. v. d. W esthuizon 
M. v. d. vVesthuizon 
\V. v. d. \Vesthuizon 
M. Booyons 
J oh. Coleman 
C. Pienaar 
N. Pienaar 
vV. A. do Klerk 

Nos. der 
toegekende erven 

234 
235 
421 
308 
305 
293 
285 
279 
288 
29G 
292 
289 
231 
230 
300 
297 
301 

3. Om de handelingon van don Rogistratonr van akten, 
vvat botroft do uitroiking van grondbrioven voor oenigo der 
bovenstaan<lo en·on aan de <laar opgonoemdo porsonon good 
to keuren. 

4. Om aan het Berlijnscho zondelingsgonootschap 4 
orvon toe to staan als statio, zoodat doze niet hot oigcndom 
worden van gonoomd gonootschap, doch oigondom van hot 
<lorp blijvon. 

5. Om eono oprooping te plaatsen, dat grondbriovon 
vorkrijgbaar zijn ton kantoro van den Rogistrateur van 
alden, na vollodigo opgaven van naam on voornamon voluit. 

~0. 76. R. 4385/89. 

Ter algemoeno informatio wordt hiermede gepu- Bepalingen over de 
bliceord onderstaaJ1(l Uitvoerende Haadsbesluit, art. 228, heerenrechten, ver
dd. 1 Maart 1802, in zake « eene afdoende regeling ten schuldigd op P1laat-.__, sen vroeger ge egen 

1
) Voor de eerste maal gcpubliceerd in de Staatscow·ant van 2 Maart'92. 
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h1 stellaland en in aanzien van de heorenrechten op plaatson in ltet voor
Gosen er,. nu in de mallge Stellaland en Gosen, welke later gevaUP:n zijn 
z. A. Rep. binnen de grenzen der Zuid Afrikaansche Hepubhek.)) 

Voorloopig con
tract met den Gouv. 
v. Mo<;ambique over 
postaangelegenhe
den. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 9 Maart 1892. 

Du. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

1\opie UihJom·ende Raad8besluit art. 228, dd. 1 "~frull'l 18!1,'2. 

Aan de orde H, 438.5/H1, bcvattendc minute van den 
Hcgistratcur van Alden, del. 11 September 18.Hl, verz:ocken<le 
hot maken cener afdocnde regeling ten aanzien van heeren
rechten, betaalbaar na de registratie in do boeken dor Zuicl
Afrikaansche Republiek van plaatsen behoorende tot die 
gedeelten van de landstreken vroeger bekend als "Stellaland" 
en "Gosen", welke later zijn gevallen binuen de grenzen 
der Zuid-Afrikaansche Hepubliek. 

De Uitvoerende Haa<.l, letten<.le op de bopalingen neer
gelegd bij Uitvoerende Haadsbesluit, art. 280, dd. 18 Mei 
1889 on Volksraadsbcsluit, art. 185 van dienzelfden datum 
on op hot cloel en de strekking (lor besluite11; Jettoncle op 
Gouvernements-kennisgeving no. 141, dd. 2!) April l8Hl, ge
publiccerd in do Staat8courant van den 2Hsten (lier maand, 
waarbij aan belanghebbenden wordt bekencl gomaakt, dat 
de tra11sportakton nm vroeger Stollaland tegcn nieu we door 
de Regeering uittereiken grondbrieven zullen worden ver
wisseld, en op Gouvernements-kennisgeving no. 2H9, del. 1;) 
Augustus 1891, gepublicecrcl in de ~."-"taatscourant van den 19don 
dier maancl, waarbij eene dcrgelijke bekcndrnaking geschicdtle 
ten opzichte yan het als vroeger bekcnde land "GoRen". 

Bcsluit, dat, naarclien or thans ten regiHtratic-kantore 
gelegcnheicl bestaa.t ter verwisseling v"m transportakten voor 
grondbricven en aldus tot registratie van de hovenbcdoelclo 
plaatsen, de cxceptioncelc bepaling omtrent het niet betalen 
nm clubbel heerenrecht, vervat in hot bovenaangehaalde 
door den Volksraad bekraehtigde Uitvoerondo Haaclsbesluit 
z:al ophouden te werken na den Dden 1\Iaart e.k., zoo(lat alle 
tranRacties van koop en verkoop met betrekking tot gezegde 
plaatscn na den Hden Maart e.k., gosloten, zullen va.llen 
onder de gewone bepalingen cler wet botrekkel~jk de hom·cn
rcchten. 

No. 77. R.1732:1jQO. 

Ter algmnofme informatic wordt hiermede gepubLi
eeerd het navolgende « voorloopig contract tusschen den 
Gouverneur van het district Loren90 Marques en den 
Postmeefolter-Generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek, 
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voor dfm doorvoer en de hehandeling van postzaken 
tusschen beide landen." goedgekeurd door ZHEd. den 
Staatspresident. 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 5 Maart 1892. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecreta ri s. 

YOORLOOPIG CO~TRACT TUSSCHEN DEN GOUVERNEUR VAN 
JTE'l' DIS'l'RICT LOHEX<JO )IARQUES EN DE.\1 POSTl\IEES
TEU-G ENEitAA L DER ZUID- AFRIKAANSCHE REPUBLIEK, 
VOOR DE~ DOOHVOER EN BEHA~DELING VAN POSTZA
KEN TUSSCIIEN DE BE IDE LANDEK. 

Nademaal eene postconventie tusschen de Zuid
Afrikaansche Republiek, en de provincie Mozambique 
nog door de des betrefl:'ende Regeeringen n1oet worden 
vastgesteld en met het oog op de toenemcnde belangen 
der beide lanclen, betrokken bij de bovenbedoelde vast
stclling; 

Overwegende, dat het noodzakel~ik is dat onverwijhL 
al zij bet voorloopig~ de basis wordt bepaald, waarop 
de nitwisseling van postzaken tusschen de Zuid-Afri
kaansche Hepu bliek en het district Loren~o Marques 
zal geschieden, de Gouverneur van het district Loren~o 
Marques ter eener en de Postmeester-Generaal der 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek ter anderer, zijn het vol
gende overeengekomen: 

Dat alle eorrespondentie, drukwerken en verderc 
zaken, die beschouwd worden als postpakketten van en 
naar het district Loren~o Marques en van en naar de 
Zuid-Afrikaansche Repnbliek, zullen worden verzonden 
en afgeleverd aan rle postkantoren der beide landen en 
onderworpen aan de tarieven van elk land, vanwaar z~i 
vcrzonden worden, behoudende elk land de opbrengst 
van alle bedr·agen door middel van postzegels of andere 
vorderingen op zooclanige correspondentie ingevordcrd, 
cnz. 

De postkantoren der beide landen zullen verplicht 
zij n elkander over en ·weder de behoorlijke erkenning 
van postzaken te doen, door onderteekening door den 
bevoegden ambtenaar van de betreffende ontvangsthe
wijzen, volgens de modellen in elk land voor dat doel 
in gebruik. 

2. Dat alle brieven, drukwerk en verdere postpak
ketten bestemd voor doorvoer, hetzij afkomstig van of 
bestemd naar overzeesche landen van of naar de Znid
Afrikaansche Hepubliek, zullen worden verzonden per 
ecrste gelegenheid. 
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3. Dat elk der betreffende postdepartcrnenten ver
plicht zal zijn de postzakken, zonder oponthoud, door 
te zenden, blijvende elk departernent, in geval van on
vermijdelijk oponthoud, onderworpen aan de wetten en 
regulation van dat land. 

4. Het postdeparternent van Loren9o :Marques is 
niet verantwoordelijk voor eenig oponthoud of extra 
porto of eenige andere moeilijkheid, die de postzakken 
door de Zuid-Afrikaansche Republiek Yerzonden, nwch
ondergaan in de landen waarheen zij bestemd zijn. ten 
gevolge yan de frankeering met postzegels der Zuid
Afrikaansche Republiek. 

Deze overeenkomst treedt in werking op den 1sten 
November 1891 en zal gewijzigd worden zoodra er 
eenige verandering \vordt gemaakt door de Regee·ring 
van Portugal en de Zuid-Afrikaansche Jtepubliek. 

Aldus gedaan en in duplo geteekend te Loren9o 
Marques, t 7 November '1801. 

No. 79. 

ISAAC VAN ALPHEN, 
Postmeester-Generaal der Z. A. Republiek. 

J. MESQUITA DE ALBUQERQUE, 
r,onverneur van het district Loren~~o ;\{arques. 

H.11870j89. 
Publicatie der overeenkomst tusschen de Hegeering 

en H. van Hecncn en Th. Kleinenberg, in zako het 
Gouvernements-entrep6t tc '\gatha, zic Staatscourant 
van D Maart '189~. 

No. 102 1). R. 1~~989/91. 
Pnblicatie der O\rereenkomst tussehen de Hogeering 

en E. ~heppard, A. W. Baker en .T. II. Piton, tot het 
aanleggcn van een publiek park te Pretor-ia, zie Slaals
courant van 6 April 1R92. 

R. 3073/02. 
Publicatie /~er overee:nkomst tnsschen .(.le Regeeril;:tg 

en de Oceana I ransvaal _Land MaatschappiJ, tot het tnt
leggen van een standsdorp op de plaats Sedan no. 157 
wij !,; Spelonken, district Zoutpansberg, zie Staatscourant 
van 27 April 1892. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 29 Augustus 1892, art. 1319. 
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No. 118. 

f1892 

R. 4150a/92. 

rrer algerneene informatie wordt hiermede gepubli- Onteigening van 
ceerd onclerstaand Uitvoerencle Raadsbesluit artikel358, gronden ten behoe-

lg A 'l 1892 ve van d. spoorweg del. · prl ' · Elandsfontein-Jo-

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 April.1892. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Kopie Fitvoerende Rarulsbe.~lwit atf. 358, dd. 19 April1892 

Aan de orde: minute H.. 4150aj92, inhoudcndc door den 
llegecrings-cmmnissarii:l ingcwnden r:;chrijvcn van de N cder
landFwhc Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschapp~j, verzoc
kcndc ecnigc terreinen voor de verbreeding yan den rand
tram, gedeelte Elandsfontein-J ohannesburg. 

De Uitvoerende Rand, lettende op de gewijzigde voor
waarden van concessie voor den aanleg en exploitatie van eon 
spoorweg in de Zuid-Afrikaansche Republiek, van de Por
tugeesche grens naar Pretoria-Barberton-Johannesburg en 
Vaalrivier (goedgekcurd en vm;tgestcld bij Volksraadsbcsluit, 
art. 502, del. 2i5 Juni 1890), en in 't bijwndcr art. 6 daarvan 
en art. 6 van 't contract voor den aanleg en de exploitatie 
van een tramweg over den \Vitwatersrand, em'.:., aangcgaan 
tusschen de Hegeering cler Zuid-Afrikaansche Republick en 
de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschapp~j, 
del. 27 J uni 1889. 

Verclcr gelet op Volksraadsbcsluit, art. 1327, dd. 7 Augus
tus 1891, en op art. 59 van de wet op het delven van en 
handeldrijven in edelc metalen en eclelgestecntcn in de 
Zuid-Afrikaansche Republick; 

Besluit ter beschikking te stollen van de N ederlandschc 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij al het terrein in 
termon van artt. 6 van genoemde spoonvegconcessic en 
tramwegcontract noodig voor (ten spoorweg van Pretoria 
tot Vaalrivier. 

Deze grondcn, volgens de teckeningcn ten kantore van 
de gezegde maatschapp~j te Pretoria en tc Elandsfontein 
(W. \V. Rand), of zulk ander kantoor als door de Rcgcering 
mocht worden aangcwezcn en die op den grond door bakens 
of kielspitten (voren of grcppels) zoovcel mogclijk zullcn 
worden aangewezcn en afgebakend, worden hierbij gcheel 
onttrokken aan de beschikking dcr \Tocgerc eigenaars en 
alle andere personcn, die vroegcr, d. w. z. tot datum dozes, 
eenig rccht hocookgcnamnd, daarop of daartoc kondcn doen 
geld en. 

Op doze grondcn zullen vcrdcr van tocpassing zijn de 
hepalingen van Uitvoercndc Haadsbcsluit art. 5, dd. 8 J anuari 
1889 Staatscottrant 9 J anuari 1889, goedgekeurd bij V olks
raadsbeslnit art. 82, dd. 13 Mei 1889. 

hannesburg. 
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No. 119. 1
) R. 41-30/92. 

Ter algemeene informatie en rnet referte tot Gou
vernementskennisgeving no. 218, gepubliceerd in de 
Staatsco-urant van 1 Juli 1891, worden hiermede bekend 
gemaakt de gew~jzigde regelen en bepalingen omtrent 
tollen en tolgaarders in de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
zooals goedgekcurd en bekrachtigd hij lJitvocrcnde 
Raadsbesluit, art. 374·, dd. 2o April 1892. 

Dn. \V . .T. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatsseeretaris. 

Pretoria, 26 April 1892. 

REGELEN EN BEPALINGEN OMTRENT TOLLEN IN DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Nademaal het wenscheUjk was in het helang van het 
land om tollen op te richten, en nadernaal door den 
Edelachth. Tweedcn Volksraad, onder art. 47R, del. -12 
.funi 1891, besloten werd als volgt: 

De Haad, gelet hebbende op hot gedeelte van lwt 
rapport van het Hoofd van Publiekc \VerJ\en, handelencle 
over tollen, en de memorie nit het district Heidelberg, 
over hetzelfde onderwerp, beide thans aan de orde: 

Besluit deze z:.tak en hedoelde 1nemorie naar de 
Hegeering te verwijzen, 1net opdracht te handelen zooals 
haar in het belang des lands wenschelijk zal voorkornen, 
en voorts, daar bovengemeld besluit door den Edelachth. 
Eersten Volksraad, onder art. 510, dd. 24 Juni '91, voor 
kennisgeving is a·lngenomen, zoo \verden ingevolge Uit
voerende Ra::tdsbesluit art. 463, dd. 5 October '01, de 
noodige regelen en bepalingen vastgesteld, welke daarna 
gewijzigd zijn bij T.litvoerende Raadsbesluit art. /14·, 
del. 8 .fanuari '92~ en thans opnieuw herzien b~j TJit
vocrende Raadsbesluit art. 374, del. 26 April '92, als volgt: 

Aan de orde minute R. 7202/91, inhoudende voorstel 
tot wijziging tarief tollen, naar aanleiding van talrijke 
ingekomen memories ; 

De Uitvoerende Raad, gaarne wenschende tegemoet 
te komen aan de verschillende in gezegde memories 
gegeven wenken, besluit het nu bestaande tarief, alsinedc 
de regelen en bepalingen te veranderen als volgt : 

Waar tollen worden ART. 1. Bij zoodanige bruggen en op zoodanigc 
opgericht. wegen als nader door de Regeering in de Slaatsco-urant 

zal worden gepubliceerd, zullen tollen worden opgericht 
en tolgelden worden geheven. De alzoo door het Gou
vernement op te riehten tollen zullen bij publieke ten-

1
) Vervangen door wet no. 10, 1893. Zie ook de aanteekening op 

l>ladz. 395 van dit wetboek. 
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der worden verpacht, tenzij het Gouvernement eene 
andere wijze voor bet bedienen der tollen wenschelijk 
mocht achten. 

2. H et betalen van de na volgende tolgelden is 
verplichtend gesteld, te weten : 
Voor een be laden wagen · met niet meer dan 1000 

pond belast, en voor een boladen 1\ar . . . £0 1 6 
Voor een beladen wagen van 1000 tot 5000 pond 

helast alsmede voor een wagen, beladen met 
brandhout, haver, havergerven, kaf of gras, 
hoven de 1000 pond helasting . . . . . . . 0 2 0 

Voor elke 1000 pond meer . . . . . . . . . . 0 1 0 
Voor een paarclen- of reiswagen, zijnde een huur

rijtuig, passagiers of goederen vervoerende, 
met Ineer dan twee trekdieren bespannen . 0 t G 

\' oor klein vee, per 50 stuks of gedeelte daarvan 0 0 G 
Voor groot vee, per 10 stuks of gedeelte daarvan 0 0 G 

De heine laatste posten van bet tarief zijn alleen 
van toe passing voor die toll en, welke bij eeno brug zij n 
geplaatst. 

Wat niet onder bovenstaande rubrieken valt, is 
vrijgesteld van tolgeld. 

3. Do tolgaarders of pachters zijn verplicht zoowel 
bij dag als des nachts de passage door den tol toeteJaten. 

4. Door den tolgaarder of pachter rnoeten qnitantien 
wurden verstrekt voor betaalde tolgelden, waarvan do 
vorm door het Gouvernement zal worden vastgesteld. 

5. Elke transportrijder is verplicht, ter bepaling 
van bet to betalen tolgeld, den vrachtbrief aan den tol
gaarder to vertoonen; bij weigering hiervan zal de hoe
grootheid der vracht door den tolgaardet' worden geschat 
en zal hij daarnaat' het te betalen tolgeld b2palen. 

6. Voor wagens, door .een tol gaande, hehoeft voor 
]Jet passeeren op clenzelfden dag v66r middernacht~ van 
ocn naastgelegen tol, binnen den afstand van 3 u ron to 
paard (18 mijlen), geen tolgeld te worden betaald, mits 
op vertoon van de, bij den gepasseerden tol ontvangen 
quitantie. 

7. Alle postwagens, mits geen passagiers vervoerende, 
alsmede alle paarden- of reiswagens, uitsluitend dienende 
tot vervoer van ZHEd. den Staatspresident, eiviele en 
rechterUjke arnbtenaren, in dienst reizende, zoomede 
alle wagens ten dienste der publieke werken, zijn vrij
gesteld van tolgeld. 

8. Van af den dag, dat de oprichting van een tol 
in de Staatscourant is bekend gemaakt, is de weg, waarop, 
of de brug, waarvoor de tol is geplaatst, de eenige 
hoofdweg binnen den afstand van /10 minuten te paard 
(1 rnijl) wederzijds den tol, en is niemand gerechtigd 
binnen dien afstand het betalen van tolgeld te ontduiken. 

Tadef. 

Passage door tol 
ook bij nacht. 

Quitantie voor he
taald tolgeld. 

Vertooning van den 
vrachtbricf door 
transportrij <ler. 

Vrijstelling van tol
geld. 

Dito. 

Ontdniking v. tol
gcld. 
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Verdere vrijstelling 
van tolgeld. 

Abonnementskaar
ten. 

Bord met tarief bij 
elken tol. 

Strafbepaling tcgen 
ontduiking. 

N aam van eigenaar 
en diens woonplaat'l 
op ossenwagen. 
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Uitzondoring wordt 0p dezo bepaling gemaakt voor 
don eigenaar of drijver van los vee; indien deze niet 
van de brug gebruik wenscht te rnaken, mag hij het 
vee, op eenige plek, zelfs bij de brug, door de rivier 
drijven. 

9. B~j elken tol zal 's nachts een lantaarn z~jn ge
plaatst. Elke tolgaarder of pachter is verplicht de lantaarn 
in goeden staat te lwuden on voor eenc behoorlijko ver
lichting zorg te dragen. 

10. Aan- den eigenaar of lmurder op wiens plaats 
een tol zich bevindt, \vordt ten behoeve van die plaats 
uitslnitend binnen de lijnen daarvan, vrije passage door 
den tol toegestaan. 

11. Voor ierler persoon binnen den afstand van een 
uur te paard (6 rn~jlen) van . ecnigen tol \Voonachtig, 
zullen, uitsluitend voor het rijden van bmnvrnaterialen, 
klippen, zand, growi, mest, vnilnis en producten, 
abonnernentskaarten verkL·ijgbaar zijn, tegen betaling 
van £1 om rnet een wagen, en '15sh. mn met een kar 
gedurende een jaar een tol te kunnen passeeren. 

Deze abonnementskaarten zijn alleen geldig voor den 
wettigen houder of diens plaatsvervanger, voor dien tol 
waarvoor de kaart is afgegeven, en gedurende 6en jaar 
na dagteekening van afgifte van de kaart. 

Bij het passeeren van den tol, \Vaarvoor de abon
nementskaart is afgegeven, zal telkens \vanneer de tol
gaarder zulks zal verlangen, de kaart aan hem moeten 
worden getooncl. 

12. In de onmiddellijke nabijlteid van den tolgaarder 
is een hord geplaatst, waarop in de landstaal het tarief 
zal zijn geschilderd, terw~jl bovendien bij elken tolgaarder 
de geheele wet op de heffing van tolgelden betrekking 
hebbende, aanwezig zal zijn .. 

13. Eenig persoon, die op welke wijze ook, het 
betalen van het tolgeld tracht te ontduiken, zal 1net 
cen geldboete van hoogstens £'10 gestraft worden, hij 
wanbetaling te worden vervangen door eene gevange
nisstraf met of zonder harden arbeid van lwogstens 
veertien dagen, onverrninderd zijn grltoudcnhcid tot 
bctaling der ontdoJ~en tolgelden. 

lngeval van d1spuut nwt den tolgaarder zal een 
ieder gehonden zijn zijn volJen naarn en woonplaats op 
aanvraag van den tolgaarder of paehter of diens plaats
vervanger, op te geven, en indien het nwcht blijken, dat 
een verkeerde opgaaf is gedaan, zal die pen:;oon wegens 
bedrog vervolgd worden. 

Bovendien is iedcr eigenaar van een ossenwagen 
verplicht z\jn naarn en woonplaats in duidelijk schrift 
op een in het oog vallende plaats van den wagen te 
hebben, zulJendc eenige nalatigheid in deze gestraft 
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worden met £1. boete of bij wanbetaling met een dag 
gevangenisstraf, onverminderd zijn gehoudenheid tot het 
aanhrengon van naam en woonpaats. 

l1'. AJle zaken, betreJl'ende overtrodingen hierbuvon Jurisdictie. 
gonumnd, zullen. door do Jagere hoven sttrmnier k1mnen 
worden bohandeld. lndien eelttcr eenige aangekJaagde 
weigcron rnoeht zonder dagvaarding te versehjjnen, 
zull.en de kosten der dagvaarding op bern kttnnen wor-
den verhaald, ingeval van veroordeeling, bebal ve de 
boeten hem door het hof opgelegd. 

HEGULA'l'IEN VOOR TOLGAARDERS IN DE ZUID-AFfU
KAANSOHE REPUBLIEK. 

Aangezien het wenschelijk is regelen en bepalin
gen te maken voor het verpachten, of op een andere 
wijze doen innen der tolgeldon, ingevolge Uitvoerende 
Raadsbesluit art. 493 dd. 3 November 189'1, en Uit
voerende Raadsbesluit art. '14, dd. 8 Januari 1892, zoo 
wordt hiermede bepaald en vastgesteld als volgt: 

ART. 1. Bij de, door het Gouvernement opterichten Tolgaarderbijelken 
tollen, of daar, waar de .Regeering rnocht bepalen, dat tol. 
tolgeld zal worden geheven, zal een tolgaarder worden 
aangesteld. 

2. De wijze van verpachting, of wol bet op eene 
andere. wijze innen van het tolgeld, zal in de Staats
couJ·ant worden gepubliceerd. 

3. De pachters of tolgaarders of hunne plaatsver- Tolgaarders of 
vangers zijn verplicht ten allen tijde b\i den tol aau- plaatsvervangers 
wezig te zijn. Daartoe ZLillen door het Go1.1Vernement ~~~z~~e~~j~:eeds aan
zooveel zij dit noodig acht ijzeren tolhuisjes worden 
opgericht. 

4. De pachter of tolgaardPr stelt twee binnen den Tolgaarder stelt 
Staat woonachtige, en ten genoege van het Gou verne- borg. 
ment, genoegzaam gegoede bor·gen, die zich hoofclelijk 
met den pachter of tolgaarder verbinden tot de rieh-
tige nakoming van al de verplichtingen door den 
pachter of tolgaarder op zich genomen, in zoodanige 
termen als in het te maken contract 1.al worden be-
paald. 

G. lngeval van verpachting det· tollen, ges<..:hiedt dit Voorwaarden van 
voot· den . tijd van Ct'n jaar, of voor· zoovcel kot·ter of verpachting. 
langcr tijcl perk als in de Staatscourant zal worden be-
kendge_rnaak~. De paeht mag zondee toestemming der 
Rcgccnng nwt aan ~wdercn worden overgedaan. 

G. De pachter of tolgaarder is verplicht tolgeld te Het geheven tolgeld 
heffen overeenkomstig het tarief en de bepalingen, moet zijn overeen
vastgesteld bij Uitvoerende Haadsbesluit art. '14, dd. 8 komstig tarief. 

Januari 1892. 
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7. De pachter of tolgaarder is verplicht ten allen 
tijde, zoowel bij nacht als bij dag, de passage door den 
tol toe te laten. 

8. De pachter of tolgaarder is verplicht na betaald 
tolgeld, daarvoor een of meet quitanties af te gewm 
tot hut bepaalde bedrag. Elke quitantie moet door den 
pachter of tolgaarder worden voorzien met bet nurnmer 
van den tol en den datum van den dag der afgifte. 

9. De pachter of tolgaarder zal op vertoon der 
quitantie, waarop volgens art. 6 van de regelen en 
hepalingen omtrent tollen, vrijstelling van l1et betalen 
van tolgeld wordt tocgrstaan, srien Yolgens den op de 
aangclJo<lcn q 11itantie voorkomenden datnrn van afgifte 
recht tot vrijdom is vm·Jcend, vrij den tol moetPil 
Iaten passeeren, onder veruietiging van de aa11gebudun 
1 tuitantie. 

'10. De pachter of tolgaarder is ver·plicl1t ecn door 
het Gouvernernent te leveren on te plaatscn lantaarn 
in gooden en helderlichtgevenden staat te onderhouden. 
Doze lantaarn rnoet elken nacht brandende zijn van 
een half nur na zonsonclergang tot een half uur v<':lbr 
zonsopgang. 

11. De pachter of tolgaarder is verplieht de tol
afsluiting, welke zooveel mogelijk gesloten nwet zijn, in 
behoorlijk netten staat te onderlwuden en eveneens is 
voor zUn rekening lwt in goeden staat onderhouden 
van het Gouvernements tolhuisje. Indien de to! hij, 
en ten behoove eener brug is opgericht, is bjj verpliel1t 
die brug schoon te houden en de rijvloer met zancl of 
growl, ter dilde van 2 duim, gedekt te houden. 

12 De pachter of tolgaarder is verplicht toe te zion, 
dat door bet publick wordt voldaan aan de wettcn en 
hepalingen door de Regeering bekend gesteld of nog 
hekenfl · te stellen, ten opzichte van hetalen van hct 
tolgelJ, het r~jden over bruggen, en het gebruik dcr 
wegcn. de laatste voor zooYer dit onder zijn bereik valt. 

13. De pachter of tolgaarder ontvangt op aanvrage 
qnitantieboekjes en abonnementskaarten tt•gcn ont
vangbewijs~ en tot zoodanig aantal, als de met de nit
gifte dier hot:l<jes en kaarten belaste ambtenaar zal 
1ioodig ooedeelen. De abonnementskaarten znllen door 
genoemden ambtenaar van het nummet· van den to], 
waarvoor de kaarten wol'den afgegeven voorzicm worden. 
lleze kaarten rnoeten ten allen tijdu aan den tol be
schikbaar ziju voor hen, Jie Yolgeiu:; artikel 1'1 van de 
regelen en bepalingen omtrer{t tollcn daarop recht 
bebben, tegen betaling van den daarvoor gestelden 
prijs. Het te betalen bodrag :is op de kaarten vermr·ld, 

14 .. De boekjes en kaarten zullen verkrijgbaar zijn 
bij de Landdrosten. Resident Vrederechters of Mijn-
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commissarissen onder wiens jurisdictie de tollen zijn 
geplaatst, en de pachters of tolgaarders zijn verplicht 
hunne aanvragen van quitantieboekjes en abonnements
kaarten bij die ambtenaren z66 vroegtijdig in te zenden, 
dat geen afwezigbeid daarvan te eeniger tijd ontstaat. 

15. Elke pacbter of tolgaarder zal de gedrukte 
wetten en bepalingen, op de tollen betrekking bebbende, 
aan een ieder die zulks verlangt, ter inzage moeten 
verstrekken. 

16. De pacbter of tolgaardee is verplicht v66r den 
3den van elke maand de voile ontvang~t der contanten 
van de vorige rnaand te storten te kantore van den 
T .. anddrost, Mijncommissaris, of Civielen commissal'is van 
het district onder wiens j urisdictie do tol zich bevindt. 
Hiervuor zal door dien ambtenaar oen untvangbewijs 
worden afgegeven. 

De gelden ontvangen door verkoop der abonne
rnentskaartjes zullen eveneens bij genoemde ambtena
ren moeten worden gestort. Deze kaarten worden op 
naarn afgegeven, welke namen, alsmede de datums van 
afgifte door den pacbter of tolgaarder op de kaarten 
nweten worden ingevuld, en bij het storten van het 
bed rag · aan de bedoelde am btenaren rrweten worden 
opgegeven. 

17. Bij ontdekking van ontduiking van het betalen 
van tolgeld of ingeval van weigering, zoomede indien 
eenig vergrijp wordt gepleegd tegen de wetten en be
palingen op tollen, bruggen en wegen, is de pacbter, 
tolgaarder of diens plaatsvervanger verplicht den naam 
en woonplaats van zoodanigen persoon te noteeren, of zoo 
deze hem niet bekend zijn, dezelve te vragen, ingevolge 
art. 13 van de regelen en bepalingen Ointrent tollen. 

Direct nadat door bern de noodige gegevens zjjn 
genoteerd, zal hij daarvan afsehrift maken en dit met 
omsebrijving van het geJ>leegdc vergrijp. opzenden naar 
den Landdrost, Resident-Vrederecbter of Mij ncornmissaris 
under wiens jurisdictie bet vergrijp heeft plaatsgebad. 

18. Overtredingen en nalatigheid, betre1Tende de 
him·boven genoerr1de bepalingen, zullen met een geld
boete van hoogstens £5 gestraft worden; bij wanbe
talino· te worden vorvancren rlonr eene uevanuenisstraf h " ;:., b b 
van lwogstens een week. 

No. '1~0. 1
) H. 7:338/Hi. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en A. H. Nellmapius over' de Zoutpan) district Pretoria. 
Zie Staatscourant 4 Mei 1892. 

1
) Zie E.V.R.B. artt. 512 en694, 1891, bla.clz. 313 en 315 v. dit wetboek. 

Moet inzage geven 
van wetten en bepa
lingen op tollen. 

Rekening en ver
antwoording door 
tolgaarcler, 

Plichten v. tolgaar
der bij ontduiking 
van tolgeld. 

Strafbepaling. 
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No. 161. 1
) R.15671j91. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en F. J. Marc en M. P. Taute tot ltet vervaardigen van 
tou wwerk en lijnen. Zic Staatscourant 1 .Tuni 1892. 

No. 171. H. 397'1/9'1. 

rrer algemeene informatie wordt hiermecte gepubli
ceerd het navolgend Uitvoerende Haadsbesluit ar·t. 1-29, 
del. 2R l\1ei 1892, in zake uitbreiding van het stations
emplacement Pretoria. 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, 4 Juni 1892. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Kop'ie [Iitvoerende Raadsbe15ltt'it art. 42.9, dd. 28 .1l:[ei 1892. 

Aan de orcle: minute R. 3971;92, inhonclende door den 
Regeeringscommissaris ingczonden vorzoek van den Hoofd
ingcnieur der N ederlandsch Zuid-Afrikaanschc Spoorweg
Inaatschappij, om beschikbaarstelling van een stuk grond 
bczuiden de Scheidingsstraat, ter uitbreiding van hot stations
emplacement Pretoria, aangcduid op cen ncvensgaandc ]mart. 

Bcsluit bcdocld stuk grond, waarvan de lmart tcr inzagc 
r-a1 liggen aan hot kantoor dcr gezcgclc maatschappij to 
Pretoria, of zulk cone andere plaats als de Regeering moeht 
aanwijzcn voor hot gei!oemde doel, aan gczcgdc maatschappij 
tor beschikking to stollen; en besluit vercler dat de bepa
lingen van Uitvoerende Raadsbesluit art. 5, del. 8 Januari 
l88H, Staatsconrant 9 J anuari 1889, goedgokeurcl bij Volks
raadsbesluit art. 82, del. lB l\lci 1889, ook zullen golden ton 
aanzien van clit stnk groiHl 

No. 223. 2
) R. 3722/92. 

Pul)lieatie erner Wl.JZ1gmg in <le overeenkomst tns
sehcn de Hegeering en de Zuid-Afrikaansehe en Oranje 
Vrijstaat Kolen en Mineralen Mjjnvereeniging, betrekking 
hebhende op het uitleggen van het dorp «Vereeniging.)) 
Zie Staaiscourant 29 Juni '18U2. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 843, l 881, bladz. 315 van dit wetboek. 

2
) Zie Gouvernements-kennisgcving no. 367/90, bladz. 1:31 van dit 

wetboek en proclamatie dd: 28 Juli 1892, bladz. 667 van (lit wetboek. 

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



705 

No. 225. 

[1892 

R. 1~33/92. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli
ceerd het navolgend Uitvoerende Haadsbesluit art. 459, 
dd. 1U J uni 1892, in zake bet afzonderen van een 
doelmatige localiteit voor de oprichting van eventueele 
spoorwegstations, goederenloodsen en dergelijke inrich
tingen te Johannesburg. 

Dn. W. J. LEYDS. 

Gou vernemontskantoor, 
Pretoria, 28 Juni 1892. 

S taa tssecretaris. 

J(op-ie UitvoeTende Raadsbesl~tit, art. 459, (ld. 16 Juni 1892. 

Aan de orde H. 433/92, bovattende rapport met betrekking 
tot het af:wnderen van eene doelmatige localiteit voor do 
oprichting van eventueele spoorwegstations, goederenloodsen 
on dergelijke te .T ohannesburg. 

De Uitvoerende Haad, gelet op de wenschelijkheid om 
zonder verwijl de noodige maatregelen te nomen om in deze 
hehoeften te voorzien ; 

Gelet op het uitgehrachte rapport; 
Besluit, dadelijk voor spoorwegdoeleinden en tot daar

stelling van bovengemelde inrichtingen, te onteigenen een 
zoker stuk groncl, uitmakendo een gedeelte van Braamfontein 
en een gedeelte van de steenmakerijen te .T ohanneshurg, 
volgens r,ekere lmart, welke tor inzage zal liggen aan het 
Jmntoor cler N ederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaat
schappij te Pretoria, of zulke andere plaats als de Hegeering 
moge aanwijzon; de onteigening te geschieden en de bepaling 
omtrent schadevergoecling plaats te hebbon, volgens de be
ginRelen neergelegd in Uitvoerende Raadsbesluit, art. 5, van 
8 .T anuari 1889, bekrachtigcl bij Volksraaclsbesluit, art. 82, 
van 13 Mei 1889. 

No. 226. R. 6509/89. 

Puhlicatie der re()'nlatien tot ue betere regeling van 
het gebruik van hlrt Wannbad, district Waterberg. 
Zie Staalscourant 6 Juli 1892. 

No. 240. 1
) R. 4655/92. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en B. B. Barrett, voor bet vervaardigen van naphta, 
parafine, enz. Zie Staatscourant 13 Ju1i 1892. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 7 Ju1i 1892, art. 669. 

45 

Onteigening van 
stukken grond te 
Johannesburg voor 
spoorwegstations 
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No. 242. 

706 

R. 14467/01. 

Ter algemeene informatie worden hiermede gepu
bliceerd onderstaande Uitvoerendo Raadsbesluiten. art. 
12, dd. 6 Januari, art. 511, dd. 13 Juli, en nrt.' 540, 
dd. 12 Juli 1892. 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 15 Juli 18D2. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Uitvoerende R<.uul~She~Sltcit drl. 6 .Jannari 1892, art. 12. 1) 

Aan de onlc minute R 75i02, bcvattcndo eon schrijven 
yan den Mij ncommissaris van .T ohannesburg, met toelichting 
en aanbeveling van het Hoofd van Mijnwezen, benevens 
eon schrijven van den waarnemenden Regeeringscommis
saris van Johannesburg, bevattende een besluit van het 
Ger.ondheidscomite, del. 24 December 1891, om meordero 
macht, waaromtrent eon concept-regulatie nuder r.a1 worden 
ingezonden. 

De Uitvoerende Raad, bovengenoemde correspondentic 
aandachtig nagegaan hebbcnde on besproken in tcgen
woordigheid van den Mijncommissaris on waarnemendon 
Regeeringscommissaris, komt tot de overtuiging, dat de 
tegenwoordige kring onder de jurisdictie van het Ger.ond
heidscomite te uitgebreid is en bcsluit dozen kring nauwer 
te maken en de werkzaamheden van het Ger.onclheidscomite 
to bepalen tot de gronden in het schr~jven van den Mijn
commissaris in hoofdzaak yermeld, onder voorbehoud ovcn
wel dat de Mijncommissaris en waarnemondo Regeorings
commissaris nader hieromtrcnt zullen ovorloggcn en con 
nauwkeurig mnschreven voorstcl tor goedkeuring cler He
geering zullon inzenden, welkc wijziging mot hot oog op 
hot bestaande contract tot vcrvoer van fmcalien evenwel 
eerst in working za1 troden van af 1 Mci 1802. 

De Uitvoerende Raad overweegt 'rerder en bosluit, clat 
het wenschelijk is de verschillencle mijnen, mode onder de 
jurisdictie van het Gozondheidscomite weg to nomen, even
wel wat het vervoer van fmcalien aangaat, mode van af 
1 Mei 1892. 

De Uitvocrende Raad ovcnveogt verder, dat door hot 
Gczondheidscomite met de Nationale Bank dcr Zuid-Afri
kaanschc is aangegann con gelcUecning groot £25,000, waar
oncler de bclastingen op aile cigondommen thans rcssor
teerendo onder de jurisdictio van hot Gezondheiclscomite 
zijn verbonden. 

Besluit: dat al de cigendommon, wclke thans nan de 
jurisdictie van het Gezondheiclscomite zullen worden ont
trokken, evenwel voor hun evenredig aandeel voor de rente, 

1
) Zie ook Uitvoerende Raarlsbesluit 18 Jnli 1892, bladz. 707 van 

dit wetboek. 
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kapitaal, afiossing aansprakclijk blijvcn, waarbij als maat
staf zal worden genomen de taxatie der eigendommen, zoo
nls doze bestoncl in het jaar 1891, zullencle doze eigen
dommcn, behoudens die in betrekking staande met het 
contract tot vcrvocr van frecalien tot 1 Mei 1892, verder 
van andere hefiingcn door het Gezonclheidscomite zijn vrij
gesteld van af 1 Januari 1892. 

De Uitv. Haad, verder overwegende, (lat hot nochtans 
wcnschelijk blijkt om onder den Mijncommissarif:l en buiten 
hot gezqndhciclF;eomite con Inspcetcur aan te stollen tor 
eontrolcering van c1en gozondheiclstoestand der mijncn. 

Bm.;luit : ])at yoor de verschillende mijncn op de \Vit
watorsmnd-clclvorijcn zal worclen aangestelcl con Gezondheids
Inspecteur, zondor hezwaar van 's Lands schatkist, doch 
waarvan hot salaris zal worden botaald door do verschillendo 
mijnen. Dit salaris zal worden go'ind door de Kamer van 
Mijnwezen on door don J\Iijncommissaris in 's Lands schat
kist worden gcstort. Do to benoemon ambtenaar zal zijn 
con Gouvorncmentsambtonaar en als zoodanig worden be
noemd door de Hogoering in overleg met den Mijncommis
saris. 

Do Uitv. Raad besluit vercler, zich bereid te verklaren 
om in ovcrweging te nomen de macht van hot Gezoncl
heiclcomite te .Johannesburg uit te breiclen en hieromtrent 
te beslissen, zoodra hot toogezegde concept-voorstel is inge
zonden onder naclrukkel~jke bepaling. evenwel, dat geene 
leoning ten laste van clit lichaan1 zal worden aangogaan, 
dan onder goedkeuring van minstens 2/;, van hot aantal 
Htcmgerochtigdo ingezetenen, volgens regulaties voor het 
Gczondhoidscomite. 

Voorts bosluit de Uitv. Haad, clat voor den gemcldcn 
Gezondheiclsinspectour en voor de gezondheiclsregeling der 
mijnen, regulation en instruction zullen worden vastgesteld, 
waartoe de Kamer van M~jnwezen, in overleg mot den 
l\Iijncommissaris, concepton kunnon inzenclen. 

Uit,voerende Raadsbeslwit, art. 541, dd- 13 J~~li 1892 1). 

Aan de ordo: Minute R. 14467;91. 

Gezondheidsinspec
teur voor de mijnen 
op de W. W. Rand 
del verij en. 

Do Uitv. Raad besluit, in verbancl met het claarin voor- Aanvulling v. Uitv. 
komende Uitv. Haadsbosluit, art. 12, dd. () J anuari 1892, Raaclsbesluit, dd. 6 
waarb~j do kring Yan hot Gozondheidscomite te Johannes- Jan1892, art. 12 

1
) 

burg nader word hepaald, · na kcnnisname en overwoging 
van de eorrespondontie, vorvat in R. 14467/91, na gehoorcl 
to hebbon de toolichting van het Hoofd van :Mijinvezen, 
die persoonlijk doze aangclegonheicl heeft onclerzocht, den 
werkkring van het Gozondheidscmnite te Johannesburg 
vast te stollen hinnen den kring, zooals aangecluid door 
oen roocle stippollijn op een lmart bij deze minute gevoegd 
en vervaardigd door den noor M. vV. Miles, dd. 30 Maart 
1892, en goteekend door J. Elofl', Mijncommissaris, en P. 
G. lVIare, waarnemencl Regeeringscommissaris; 

1
) Zie blaclz. 706 van dit wetboek, 
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En besluit verder, dat, waar een regeling omtrent de 
leening van £25.000 met de uit te sluiten mijnen reeds 
heeft plaats gevonden, doch eene onderbandeling omtrent 
denzelfden uitkoop van de eigendommen op Booijsen't~ 
(Turffontein) en sommige eigendommen op de werf to 
Braamfontein, volgens de waarde, moals gescbat in 1891, 
niet tot een resultaat heeft geleid, dat deze eigendommen 
op Booijsen's en op Braamfontein aansprakelijk zullen 
blijven en waarborg zullen zijn voor de richtige nakoming 
van de voorwaarden van genoemde leening, wanneer de 
thans bij dit besluit en volgens de genoemde ]mart onder 
het Gezondbeidscomite te ressorteeren gronden in gebreke 
blijven aan hunne verplichtingen te dien opzicbte te voldoen. 

Uitvoerende Raadsbesluit dd. 12 Juli 1892, a1·t. 540. 1) 

Aan de orde: minute R. 14467;91, inhoudende voorstel 
van het Hoofd van bet Mijnwezen, om onder art. 88, in 
verband met art. 28, der wet no. 10, 1892, eenige nadere 
regelen vast te stollen, omtrent de wijze waarop de Mijn
commissarissen op de verscbillende delverijen de aange
legenbeden in bet belang van "den gezondbeids toestand 
barer bevolking " zullen kunnen regelen, alsmede tot bet 
vaststellen van eenige belastingbepalingen tot dekking van 
de onkosten en van stafbepalingen in bet belang van de 
goede uitvoering. 

De Uitvoerendc Raacl, na do;r,e zaak ernstig te hebben 
overwogen, besluit onder art. 88, in verband met art. 28 
der wet no. 10 1892. 

De Mijncommissarissen zullen in het belang van 
den gezondbeidstoestand der bevolking, regelen en bepa
lingen kunnen opstellen omtrent het verwijderen van freca
lien, bet opricbten van latrinen cnz. (welke regelcn de 
goedkeuring der Regeering zullen mooten erlangon voor de 
inwerkingtreding). Onder doze regolen zullen mode be
hooren: 

1. Het vaststollen van de sommen door de bcvolking 
of de maatschappijen te betalen voor de bewezen 
dienstcn, waarbij als rcgel voor de mijncn zal 
worden aangenomen hot aantal blankc wcrklicclen 
en kleurlingen volgens de staten van rcgistratio 
goudopbrengst cnz., op de verschillende mijnen 
werkzaam, behoudens bijzonclere bcpalingen voor 
private woonhui;r,en, winkels enz. 

2. De bevocgdhcid om nan de Regeering, con pcrsoon 
voor te dragon om onder den lVIijncommissaris 
toe te zien, dat aile werkzaamheden worden verricbt. 

3. De opdracbt aan de Mijncommissarissen om in 
geval van wanbetaling de zaken tor vervolging 
in handen van den Publieken Aanklager te stollen. 

1
) Zie Gouvernements-kennisgeving no. 330/92. 
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4. De opdracht aan de Mijncommissarissen om in 
geval van onwil of nalatigheid, de betrokken 
personen of maatschappijen te doen ~ vervolgen 
door den Publieken Aanklager als wanneer eene 
boete van hoogstens £25, kan worden opgelegd 
of in geval van wanbetaling eene gevangenisstaf 
van hoogstcns 14 dagen met of ;wnder harden 
arbeid. 

No. 320. 1
) R. 6809/90. 

Ter algomeeno infonnatio wordt hierrnede gepubli
ceerd onderstaand Uitvoerendo Raadsbesluit art. 625, 
dd. t9 Augustus 1892, in zake de noodige terreinen 
voor den spoorweg van Nelspruit naar Pretoria. 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 2 September '1892. 

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

Uitvoerende Raadsbeslt~it art. 625, cld. 19 Augustus 1892. 

Aan de orde minute R 6809/90, waarin R 7904j90, inhou
dcnde correspondentic over het bcschikbaar stollen van het 
noodige terre in voor den spoorweg van N elspruit naar 
Pretoria. 

De Uitvoerende Raad, de noodzakelijkheid daarvan in
;dende: 

Besluit: de gronden van af Nelspruit tot station Belfast 
(Bergendal), volgens de teekeningen ten kantore van de 
Spoorwegmaatschappij te Pretoria of zulk ander kantoor als 
door de Regeering mocht worden aangewezen en die op 
den grond door bakens of kielspitten (voren of greppels) 
ji;Ooveel mogelijk zullen worden aangewezen of afgebakend, 
geheel te onttrekken aan de beschikking der vroegere eige
naars en alle andere personen, die vroeger, d.w.z. tot datum 
dozes eenig recht hoeookgenaamd daarop of daartoe konden 
doen gelden. 

Als compensatie voor de onteigening van deze gronden 
zullen van toepassing zijn de bepalingen, vervat in bijlage 
II en VI van het door den Edelachtbaren Eersten V olksraad 
goedgekeurde commissie-rapport, gepubliceerd in het bij
voegsel tot de Staatscourant van W oensdag, 24 Augustus 
1892, onder Gouvernementskennisgeving no. 286. 

Verder besluit de Uitvoerende Raad met het oog op de be
paling vervat in Bijlage VI bovenaangehaald reeds nu te 
bepalen, dat de spoorwegljjn van Station Belfast (Bergen
dal) tot Pretoria, zal loopen door de districten Lijdenburg, 

1
) Zie de uitbreiding aan deze Gouv. Kg. gegeven door Gouv. Kg. 

no. 100}1893 .. 

Beschikbaarstelling 
van gronden voor d. 
spoorweg N elspruit
Pretoria. 
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Miudellmrg en Pretoria, en voor zoo vcr hokcnd over de 
plaatscn Borgonclal, "groncl van den hoer Koch," '1\veefon
tein, Paarcleplaats, plaats van don heer lfrce, Rietfontein, 
plaats van den heer de Wit, plaats van den heer Muller, 
Zaailand van den hcer J. Janneke, \Vonderhock, Paarde
kraal, Bultfontein, Hartoghshoop, Hartoghsrest, Plaatfon
tein, Vaalbank, Tweefontein, Hietfontcin, Kromclraai, Spring
draai, vVeltevreden, Blesboklaagte, Zwartbosch of \Vitbank, 
Piet Vorster, Doornkloof, Balmoral, Spitskop, Onspoed, 
Leeuwfontein, \\r achtecnbeetjekop, Roodepoort, Schietpoort, 
Rooikopjes, Yaalbank, Kaalfontcin, Donkerlwek, l\Iooiplaats 
on \Villows. 

No. 323. n. 4709/92. 

rrer algemeene inform a tie \VOrdt lriermede gepu bli
ceerd Uitvoerende Raadsbesluit art. 492, dd, 28 Juli 'D2, 
luidende als volgt: . 

Aan de orde minute H. 4709/92, inhoudende corres
pondentie over bet aannemen van denzelfden tijd op de 
spoorlijnen in de Zuid-Afrikaansche Republiok, als op 
die in de Kaapkolonie en den Oranje Vrijstaat. 

De Uitvoerende Haad, het nut van der,en maatregel 
inziende; 

Besluit daartoe over te gaan en voorloopig clien tijd 
aan te nemen tot de omstandigheden bet vereischen 
hierin verandering te brengen. 

Tengevolge van bovengemeld besluit wordt tevens 
ter algemeene informatie bekend gemaakt, dat als uni
forme tijd voor dezen Staat zal \Yorden aangenomen de 
middelbare 1ijd van 22 1

/ 2 o oosterlengte van Greenwich; 
dat zulks geschieden zal van af 15 September e.k., 

en dat op dien datum de klokken 22' 44" bij den tegen
\voordigen localen tijd van Pretoria zullen worden achter
nitgezet; 

dat die nniforme tijd aan alle telegraafkantoren in 
dezen Staat op den avoncl van den 11-den dozer r,al 
worden medegedeeld; 

dat van af den volgenclen dag de klokken van alle 
pnblieke kantoren dezen 1ijd zullen aanwijr,en en daarna 
geregeld zullen worden naar die van den telegraafdienst; 

en ten slotte, dat doze tijd ook door de Nederlandsche 
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij is aangenomen 
a.Js << spoorwegtijd )). . 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 6 September /1892. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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No. 330. 1
) 

1_1802 

H.14467j91 

Ter algemeene informatie worden hiermede gepu
bliceerd, zooals gew~jzigd en goedgekeurd bij Uitvoe
rende Haadsbesluit art. 643, dd. 2G Augustus 1892, 
onderstaande bepalingen voor het onderhouden van den 
gezondheidstoestand der Witwatersrand-delver~jen en 
aangrenzendo gronden, ressorteerende onder den ~!fijn
commissaris te Jolutnnesbnrg. 

Gouvernementskantoor, 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Pretoria, 10 September 1802. 

BEPAJ,INGEN CONFOHM BOVJmVERMELD UI'l'VOERENDE RAADS
BJ<jSLUI'l' B~ UI'l'VOERENDJ<J HAADSBESLUJ'l' AR'l'. 540, DD. 12 
.lULl 1892, VOOR HE'l' ONDEIUIOUDJ<JN VAN DEN GJ<Jl'.OND
IIEIDS'l'OES'L'AND DEH WI'l'WATEHSHAND-DELVJ<jHJ.JEN EN AAN

GHENJ'.ENDJ<J GHONDEN, HESSOHTEERENDE ONDER DEN MJ.TN
COMMISSAlUS VAN JOHANNESBUHG. 

ARTIKEL 1. De Mijnconunissaris van de Witwatcrsrand
dclvcrijcn te .J ohanncsburg, zal met de mcdewerking van 
den hicrna to bcnocmcn Gczondheidsinspectcur en ~htdcrc 
aan to stollen beambtcn hebben toe to zion onder de hierna 
to nocmen regulation en bcpalingcn, op <len gezondhcids
tocstand dcr navolgende gronden, voor zoovcrre doze nict 
ressortceren onder hot Gezondhcidscomite to J ohanncsbnrg, 
to weten :-

De plaats Langlaagte no. 258, district Heidelberg; 
De plaats 1\Iiddelfontein, district Heidelberg; 
Hot Gouvcrnementsgedeeltc der plaats Braamfontein, 

district Heidelberg; 
De plaats Turffontein no. 178, district Heidelberg; 
Hot geproclameerdc gcdcolto dcr plaats Doornfontein, 

no. 323, district Heidelberg; en 
Hot geproclameerde gedcelto der plaats Elanclsfontein, 

no. 235, district Heidelberg. 
2. Aan don Mij ncommissaris zal worden toegevoegd ocn 

am btcnaar met don titcl Yan Gozondheich;inspccteur, to bo
nocmen door de Hcgcering na konnisnamc van de voordracht 
yan den Mijncommissaris en zulkc andere beambtcn en 
politic als van tiju tot tijd mogcn noodig blijkcn, mits de 
uitgavon de hicrna nader to nocmen inkomstcn nict over
tretlcn. 

3. De inkomsten zullen bestaan nit:-
a. Bijdragen Yan wcrkgcvers, maatschappijcn, syndi

caten, enz., berckcnd naar hot aantal blankcn en 
geklourden in hun dienst; 

1
) Zic Uitvoercndc Raadsbeslnit dd. 12 .Tuli 18H2, bladz. 708 van 

dit wetbock 

Regelen voor het 
onderhouden v. den 
gezondheidstoe
f'tand der W. W. 
delverij en. 

Gebied, waarovet· de 
regnlaties wcrkcn. 

Gezondheids inspec
teur aan den Mijn
commissaris te wor
den toegevoegd. 

Inkomsten. 
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b. Bijdragen van iederen huishouder geen ambtenaar, 
workman, of in het algemeen geemployeerde van 
zulk een werkgever zijnde; 

c. Bijdragen van hotelhouders, kosthuishouders en 
winkeliers ; 

d. Bijdragen van eigenaars van vleeschhallen, slacht
plaatsen, allen verblijvende binnen den ring als 
bedoeld in artikel 1; 

e. Boeten op overtredingen dezer regulaties. 
4. Voor de berekening van het aantal werklieden, be

doeld in artikel 3, punt a, zal a1s maatstaf genomen worden 
hot gemiddold aantal werkliedon, over do drie voorafgaando 
maanden of bij korteren werktijd over do::wn kortoron termijn, 
of bij aanvang der werkzaamheden hot aantal op dat oogon
blik in dienst. Ter verkrijging van hot aantal werkliedon 
zal elke werkgever bedoeld in artikel 3, punt a, bij hot begin 
van elk kwartaal een juiste en ware staat, aantoonende voor 
hoeveel werklieden hij moot betalen, bij den Mijncommissarir; 
inzenden. 

5. De betali11gen zullen zijn drie maanden vooruit be
taalbaar ten kantoro van don Mijncommissaris of bij zulk 
andor ambtenaar of persoon, als door hem daartoe zal worden 
aangewezen en bedragen hoogstens :-

V oor person en, bedoeld bij art. 3a, 1s. (eon shilling) 
per arb eider; 

Voor personen, bedoeld bij art. 3b, 7s. 6d. (zeven shil
lings en zes pence) per huis; 

Voor personen, bedoeld bij art. 3c, 15s. (vijftien shil
lings) per elk bezigheidshuis; 

Voor personen, bedoeld bij art. 3d, 30s. ( dertig shillings) 
per elke vleeschhal of slachtplaats; 

Ret tarief van betaling kan later in overleg mot hot 
betalond publiek worden veranderd of gewijzigd. 

6. De M~jncommissaris zal verplicht zijn voor den 20sten 
van April, Juli, October en Januari van elk jaar aan den 
Auditeur-Generaal in to zenden een behoorlijke rekening en 
verantwoording over hot voorafgaande kwartaal voor diens 
kennisnamo en van den Thesaurier-Generaal. Tovons ;.mllen 
die kwartaa1staten door den Mijncommissaris in eon dor 
locale bladen worden gepubliceerd. 

7. De Mijncommissaris zal het recht hebben ingeval 
van wanbetaling, de zaak ter vervolging te stollen in handon 
van den publieken aanklager. 

8. Elke bewerker of eigenaar van claims, grond of ge
bouwen, binnen den kring, omschreven in art. 1, zal gehou
den en verplicht zijn op zijne oigen kosten alle bezittingen, 
gronden, perceolen, claims en gebouwen door hem in bezit 
genomen, bewooncl of in gebruik in goeden staat van ge
zondheid to houden, schoon to maken on te houden, vrij 
van allen afval, vuil, stilstaand on ruikend water, uitwerp
selen, vodden, asch, of ander vuil van welken aard ook. 

9. Elke bewerker, gebruiker of eigenaar van eigen
dommen, als omschreven in art. 8, moot behoorlijke ge
makken en urinoirs voor zijne employees of gezin ver-
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schaffen, alsmede voor het schoonhouden daarvan zorgen, 
uitgezonderd in gevallen wanneer de Mijncommissaris op 
aanbeveling van den Gezondheidsinspecteur, vrijstelling van 
deze verplichting geeft en voorziening daarin gemaakt wordt. 

10. Bij niet voldoening aan de bepalingen der twee 
voorafgaancle artikelen, zal de Gezondheidsinspecteur schrif
telijk kennis geven eerst aan den bewoner of gebruiker, en 
daarna aan den eigenaar van het oigendom waarop zoo
danige ongeoorloofcle stof zich bevindt, of waarop de ge
makken en urinoirs niet zijn opgoricht. Dezo kennisgeving 
zal don tijd bepalen binnen wolke do eigondommen zullen 
moeten schoon zijn of de noodige gemakken en urinoirs 
mocton zijn opgericht. 

vVordt aan zulko kennisgeving niet hinnen den ge
stolden tijd yoldaan, <lan mag de Gezondheidsinspectenr 
hot work doen verrichten op kosten van den ingebreke 
blij vend en persoon, die echter door deze handelwijze van 
don Gezondheidsinspecteur, niet onthevcn W(H<lt van schnldig 
to zijn aan overtreding <lezer rogulatien. 

11. Gecne frecalien, afval, uitwerpselen, of ander vuil, 
zal op oene andere plek mogen geworpen, ver:;mmeld of 
goborgen worden dan op die door den Mijncommissaris 
<laartoe goedgekeurd. Kleurlingen hun behoefte doendc op 
andere plekken, kunnen worden gearresteord. 

12. Ret zal verboden zijn kleedercn, vellen, of welke 
andere artikelen ook, op andere dan de daartoe door den 
Mijncommissaris bestemde plaatsen to wasschcn, to bleeken 
of te drogen, indien de omgoving daardoor eenigen overlast 
zoude lijden, of wanneer daardoor het wasschen van het 
goud belemmerd of benadeeld wordt. 

13. Die toelaat, dat frecalien, urine, vergift of de eene 
of andere schadelijke stof, hetzij in vasten ofvloeibaren staat 
zoude geworpen worden of afgevoerd in een watervoor, vlei 
spruit of cenig vloeiend water, zal schuldig zijn aan de 
strafbopalingen dezer regulatien. 

14. Allo geraamten of doode dieren moeten begraven 
of vernietigd worden tot genoegen van den Gozondheitls
inspecteur binnen twaalf uren na den dood, bij gebroke 
'vaarvan de Gezondheidsinspecteur ze zal doen verwijderen 
op kosten van den eigenaar, die hierdoor echter niet ont
slagen wordt van de straf voor overtreding dezer regulatien. 

15. Binnen den kring omschreven in art. 1 zullen geene 
·varkens mogen los loopen. Varkenskotten en hokken kun
nen door den Gezondheidsinspecteur doen verwijderd worden. 
Losloopende varkens kunnen zonder voorafgaande kennis
geving uit den wog gcruimd of gcdoocl worden door den 
eigenaar van den grond waarop de varkens zich bevinden, 
of door con politiobeambto. Het doode dier zal echter 
onmiddellijk door den persoon, die hot gedoocl l10eft, wor
den verwijclercl en begraven of vernictigd. 

16. Hot zal de plicht van den Gezonclheidsinspecteur 
zijn, toe to zien dat de bepalingen en voorzieningen van 
de wetten met betrekking tot longziekte stipt worden uit
gevoerd. 

Gevolgen der niet
volloening aan art. 
8 en 9. 

Vuil enz. mag aileen 
op daarvoor be
stemde plekken ge
worpen worden. 

Kleercn enz. mogen 
aileen op daanoor 
bestemde plekken 
gebleekt enz. wor
den. 

V erbodsbcpaling te
gen bet werpen van 
vnil enz. in voren 
enz. 

Verwijdering van 
lloode dim·en en ge
raamtcn. 

Bepalingcn omtrent 
't houden v. varkens 

Gezondheids-Insp. 
houdt toezicht. 
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17. Alle paarden en muilen, die aan lnvaden droes 
lijden, moeten dadelijk gedood worden. Alle paarden en 
muilen in den stal of kraal, waarin zich de besmetto be
vond, mocten evcnecns op bevel van den Gezondheids
inspeoteur, gegrond op de getuigenis van tweo deskundigen, 
gedood worden, tenzij de eigonaar zich verbindt on zeker
heid goeft dat geen van die dieren los zullen loopcn of 
zich buiten de grcnzen van zijn eigendom zullen bcwogcn, 
v66r den 25sten dag nadat hot bcsmette dier verw~jdenl is, 
en dan nog slechts op de getuigcnis van oen deskundigc. 
Do eigenaar van con stal, kraal of bewaarplaats of de ge
bruil~er daarvan, binnon welkc kwade clroes ontdekt is, zal 
bij ontclekking der ziekte zulks onmiddellijk aan den Gezond
heidsinspectcur bekend makon. 

18. Tor voorkoming van ongolukken, zullen eigenaars 
van claims, standplaatsen on gronclon, gehouden zijn alle 
govaarlijke schachten, kuilen, gaten ofingravingon, bchoorl~jk 
te dekken of te omheinen - "'anneer doze niet in gebruik 
zijn - en wanneer nog in gohruik, zullen goedo voorzorgon 
moeten genomen worden togen ongelnkkcn. 

Bij niet voldoening hieraan, zal de Gezondheidsinspoc
teur hot work kunnen laten doen op kosten van den eigenaar 
of gebruiker van den grond, zondor den eigenaar of ge
bruiker echter to ontslaan van zijn vorantwoording en Rchnld 
aan overtreding dozer regulation. 

19. no ambtcnaron belast mot do uitvooring dozer rcgn
latien, zullen ter volbrenging hunnor plichtcn, ten allen 
t~jde toegang hebben tot oonig oigondom binnen den kring 
omschreven in art. 1. 

Niemand zal hen in den toegang beletton of weigoron 
tnogen. 

20. Elko maatschappij of syndicaat zal verplicht zijn 
aan den 1\Iijncommissaris op te geven don naam van den 
porsoon, aan wien konnis zal mooten worden gcgcvcn als 
vertegenwoorcligor van die maatschappij of dat synclicaat, 
en tegen wien opgetreclen en geprococleerd kan worden uit 
kracht van doze regulation. 

Zooclanig persoon moet woonachtig zijn binnen den 
kring omschreven in art 1. 

Bij gebrcko van zoodanigo opgavc zal de bostnurder, de 
opr,ichtor of de oppassor van den grond of hot perceol aan 
de maatschapijij of hot syndicaat toebehooronde, beschonw<l 
worden aJs de verantwoorclelijko persooil. 

21. \Vanneer eon employe komt to r:;tcrvon zal de per
soon op wiens groncl of eigendom hot stcrfgeval p1aats 
vindt daarvan kennis geven aan de bevocgde autoritoit, die 
naar bevind van zakon zal handelen. 

Lichamen van kleurlingon, die binnen oen schut, kraal 
of omheining 1nochten sterven aan natuurlijke oorzaak, 
moeten onmiddellijk vervoerd worden en onder dak of vol
doende beschutting geplaatst worden, totdat de begrafenis 
kan plaats vinden. 

22. Hij, die zich schuldig 1naakt aan ovortrocling dozer 
regulation zal bohoet en gostraft kunnen worden, bij de 
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eerste overtrading mot cone boete van hoogstens £2 lOs., 
of bij wanbotaling met gevangenisstraf van hoogstens dric 
dagen; bij een tweodo overtrading met cone booto van 
hoogstons £10, of bij wanbotaling met gevangonisstraf van 
hoogstens zovon dagon, on bij hot derdo of verdere gevallen 
voor elko overtrading mot oeno boete van hoogstens £25, 
of b\j wanbetaling met govangenisstraf van niet langer dan 
veertien dagen. 

Do beta1ingen volgens art. 3, 4, en 5 dozer regulation 
zullen voor hot kwartaal 1 Jnli tot 30 September 1R92 
moeten geschiedcn v66r of op <len 15don September 18H2. 

\Voordcn in doze regulation staandc in het enkelvond 
zullen ook geacht worden het mcervond to onwatton en 
omgokcord. 

\Voordon in hot mannolijk goslacht zullen ook goacht 
worden hot onzijdigo of vronwelijkc to hetoekonen on om-
gokcord. · 

Doze regulation treden in werking daclelijk na pnbli
catic in do 8taatscoumnt. 1) 

No. 335. R. 2196/91. 

Publicatie der overeenkomst tnsschen de Regeering 
en J. D. Colliers over het houden van Gouvernements
verkoopingen. Zie Staatscourant van :21 September 1892. 

No. 338. R. G108j81. 

) I\~blicf;~ie ,der regels vom·_, bet volkshosgitaal te 
I retorm. Zw Staatscourant 28 September /189-. 

No. 348. R.114~52j91. 

Ter algemecne . informatie wordt hiermede gepu
blieeerd onderstaancl Uitvoerende Haaclsheslnit, art. 
H70, do. 0 September 1892, re naturalisatic, rneer spe
ciaal ten aanzien van de toepassing van art. 0 van wet 
no. 2, 1885. 2

) 

Gou vernementskantoor, 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretal'is. 

Pretoria, 22 September 1892. 

1
) Deze regulatien werden voor de eerste maal gepubHceerd in de 

Staatscourant van 14 September 1892. 
2

) Zie bladz. 1333, L. W. 1849-1885. 

Uitlegging van art. 
9, wet no. 2, 1885, 
( op veldkornetten 
en assistent-veld
kornetteu.) 
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Uitvoerende Raadsbesluit a1·t. 679, dd. 9 Septembe1· 1892. 

Aan de orde: minute R. 11452;91, inhoudende een 
schrijven van den heer H. van Praag, vragende hoe door 
hem moet gehandeld worden om brieven van naturalisatie 
te verkrijgen, daar door hem verzuimd geworden is zich in 
tijd op te geven bij den Veldkornet volgens wet. 

De Uitvoerende Haad, lettende op het feit, het gebleken 
is er verschillende en veelvuldige gevallen zijn voorgekomen 
en nog voorkomen waaruit blijkt, dat aan de bepalingen 
der wet no. 2, 1885, art. 9, het laatsto gedoelte niet is of 
wordt voldaan. 

Besluit, dat alle reeds ingezonden of nog in te zenden 
certificaten van ambtenaren en andere blanke personen in 
's lands dienst, waaruit blijkt, dat door die ambtenaren niet 
aan de voorschriften van bovengenoemde wet is voldaan, 
zullen worden teruggezonden naar de Landdrosten der res
pectieve districten, met opdracht aan dezen, dat zij de Veld
kornetten hunner wijken instruceren de overtreders volgens 
wet te straffen (n.l. punt 9 lcest als volgt: ... Nalatigen 
zullen beboet worden met een som van £1 lOs. niet te 
bovengaande) en besluit verder de Veldkornetten te waar
schuwen en op te dragen aan personen, die nalatig zijn 
geweest zich in tijd op te geven, geen certificaten te ver
leenen, dan nadat door dezulken de door de Veldkornetten 
opgelegde boeten betaald zijn· 

De Uitvoerende Raad, verder lettendc op het feit, dat 
verschillende ambtenaren juist wegens hun nalatigheicl om 
zich in tjjd te cloen inschrijven op de velclkornetslijsten, 
thans niet kunnen genaturaliseercl worden, omdat een der 
bijzonderheden van het certificaat bij het verzoek tot natu
ralisatie in te zenden volgens wet no. 5, 1890, art. 1, punt 
d, heeft aan te toonen dat hij, die genaturaliseercl wenscht 
to worden twee jaren op de veldkornetslijsten moet inge
schreven zijn geweest, besluit verder zulke ambtenaren 
nit te noodigen zich te doen naturaliseeren, onder nitdruk
kelijke voorwaarde, dat zij die aldus nitgenoodigd znllen 
worden, verplicht zijn behalve de bovengcnoemdo bocto do 
£5, zijnde de kosten van naturalisatie te betalen. 

De Regeering zal de macht hebben de aldns uitgenoo
digde ambtenaren, die weigeren mochten ofnalatig zijn aan 
die uitnoodiging gehoor te geven nit de door hen bokleede 
betrekking of ambten te ontslaan. 

No. 356. 1) R. 10764/02 
Publicatie der regels en regulatien van het Barber

ton Gezondheids-departmnent, zie 8taatscourant van 
5 October 1892. 

1
) Zie Gouv. Kg. no. 417j92. 
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R. 7669/92. 

Publicatie van Uitvoerende Raadsbesluit art. 621, 
dd. Augustus 1892, behelzende goedkeuring der <<Be
palingen omtrent abonnementskaarten en voorwaarden, 
waarop die worden verstrekt," der Nederlandsche Zuid
Afril(aansche Spoorwegmaatsclmppij, zie Staatscouranl, 
5 October 1892. 

No. 371. B. 8652/02. 

Ter algerneene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit art. 803, 
del. 8 October 1892, in zake het navolgend reglement 
voor een ingelijfde orde van procureurs en notarissen 
in de Zuid-Afi~ikaanscho Ropubliek. 

Dn. vV. J. LKYDS, 
Staatssecretarls. 

G u u vern ern en tskan to or, 
Pretoria, 13 October '1802. 

Uit1Joerende Raadsbeslwit, wrt. 808, (l(l, 8 October 189.2. 

Aan de ordo minute H. 8652(92, inhoudende correspon
dontie voor con conceptreglement voor eon ingelijfde orde 
voor procureurs en notarissen in de Zuicl-Afrikaansche 
Republiek. 

De Uitvoerende Raad, overwegende, dat zijn besluit, art. 
644, dd. 26 Augustus 1892, re het vaststellen van een reglc
ment voor een ingelijfde orde van procureurs en notarissen 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek, door den Edelachtbaren 
Eersten Volksraad bij zijn besluit, art. 1307, dd. 27 Augustus 1) 

1892, is goedgekeurd ; 
Overwcgendo, dat daardoor do Rcgeering gemachtigd is 

om met advies en consent van den Uitvoerenden Haad een 
zooclanig reglemcnt, inhoudcndc finantieelc- en strafbepa
lingen vasttcstellen onder nadere goedkcuring van den 
Eclelachtbaren l~ersten V olksraacl, en in working to do on 
treden zooals door de Rcgcering nader mocht hcpaald ·worden; 

Lettendc op de instemming van alle rcchters van hot 
Hooggercchtshof en don Staatsprocnrcur met hot ingezondcn 
conceptreglement; 

Besluit hot ingczondcn conccptreglcmcnt in zijn geheel 
good to keurcn en vasttestcllen, en besluit vcrder, dat clit 
rcglement tor definitieve goedkeuring voor den Edolachtb. 
Eersten Volksra.ad zal worden gclegd in zijnc gewone a. s. 
zitting on voorloopig van kra.cht zal zijn van af 1 November 
1892, totdat da.arover nader door den ]1~delachtbaren :BJersten 
V olksraad zal worden beslist. 

1
) Zie bladz. 630 van dit wetboek, 
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Bedoeld reglement luidt: 

REGLEMENT 1
) 

YAN Dl<J INGJ<JLIJJ<'DE ORDE VAN PROCUREUHS J<JN NOTARISSEN 
IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE RJ<JPUBLIEK. 

Nadcmaal hot dienstig is voor de handhaving en bevor
(lcring van dcgelijke rechtsgeleerdhcid en voor juistc en 
uenvormige praktijk en discipline. oJl(lcr de procurours on 
nutarissen in de hUi<l-Afrikaansclw Itepublick, om in de;r,en 
Rtaat cone or(lc opterichten tot bevordoring nm gmnclcle 
doeleinden. Zoo worclt hij doze bepaal(l en vastgcstcld: 

1. Dat or in de Zuid-Afi·ikaan::;cho Hepublick zal IYordon 
opgcricht, en er wordt mits doze opgcricht, tot bcvordering 
nm gCincldo docleinden, oene ordc, samengcsteld uit con 
voorzitter, een yicc-voorr,ittcr, eon raad en lcdon, on bo
staandc uit procnrours on notarisson,. bchoorlijk gorechtigd 
en toogelaten, om als r.oodanig in gemeldon Staat to prak
tiseeren. 

2. Allc helworl~jk tocgelaten procureurs, en notarisson 
in der.en Staat r.ullen ipso jure leden dozer orde r.ijn on 
;mllon zulks blijvcn zoolang zij gcrcchtigd zijn als zoodanig 
te praktiseeren. 

3. Gemelde orcle zal eon rechtsponmon zijn, genaarwl 
"De orde van procurours en notarissen in de Zuid-Afi:i
kaansche Republiek," on zal onder dien naam bij voort
duronde opvolging blijvcn bcstaan. Zij za1 eon cigen zcgol 
aannemen en bezitten on hot recht hebben om roercndo 
en onroercndc cigendommcn te koopen, verkrijgen on bc
zitton, alsook mn zoodanigo eigcnclommcn to verkoopcn, 
vcrpanclen, transportcoren, vorhuren of anderszins van de 
hand to zotten, voorts om als rechtspcrsoon to dagvaarden 
on gcdagvaard to worden, en allo andere za.ken en dingen 
te doen, die in verband staan mot of bohoorcn tot zoodanig 
lichaam, met clien verstancle, dat hot ann gezegcle onle nict 
geoorloofd zal zijn eenige onroerende goedercn, waarop r.ij 
rccht mocht verkregen hebben, te verkoopen, verpanden, 
transportccrcn of verhuren zonclcr clo goedkouring on toc
tltomming van minstens twec derden der lcclen, aanwezig of 
n~rtogenwoorcligcl op een behoorlijk bijeongerocpcn en gc
emmtituecnlo algemoenc vcrgadering ntn lcclen der orde, 
clio tot stemmcn gcroehtigd r.ijn. 

4. 2
) De mad van b stuur van gc;~;egdo orclc zal met 

inbegrip ntn (len Yooni tor en vicC-\'OOrzitt r bestaan uit 
negon personen, zijndo eden ntn gczegde rclo, minstcns 
(lric waarvan gckozen z llen worden uit de praktir.ijns te 
Pretoria rosideerende, n clric uit de pra tizijns verblijf 
houdende te .Jolmnncsb rg. 

1
) Deze regnlatien werden voor de eerste maal gepubliceerd in de 

Staatscottrant van 19 October 1882. Ze werden goedgekeurd, met wijzi
ging van art. 4, bij E.V.RB. dd. 26 Augustus 1893, art. 1227. 

2
) Gewijzigd door E.V.R.B. dd. 26 Augustus 1893, art. 1227. 
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5. De eerste voordtter van de orde r,al r,ijn Edward 
Hooth, de cerste vice-voorr,itter Charles Henry Brand Leonard, 
on do andere beambton of loden van den eersten raad r,ullen 
Ain Edvvard Philip Solomon, Carel Ueckcrmann, .Jr., vVilliam 
C+regorowski, Paulur:; Adriaan Petrur:; Johannes N el, Hendrik 
Lodewijk Scholtr-, .JacolmH Cornelis Haarhoif en Albert \Voir 
Baker. 

G. Do voorr-ittor van gomolllo orde zal r-ijn eon praktiz~jn, 
vorblijf houdondc to Pretoria en de vicc-voorr,ittcr oen 
praktir-~jn verhlijf hondcndc to .TolmnncH1mrg. 

7. De in artikel 5 vermel<lc ra:vl van heKttmr, r,a1 aan
bl~jven on al zijno function uitoofenen tot ann (le verkiczing 
en het in dienr:;t trcdcn van con nicuwcn raad. Hot zal de 
plicht r-ijn van den gomeldcn voorzitter om hinncn zer-; 
woken van af het in working troclen van dit rcglcmont bij 
konniHgcving van niot mincler clan cone maand en met 
moor dan zes woken in do Staat.sconrant, oenc algemeenc 
vorgadering van al de lcdon dcr ordc bijoen to roopcn, 
ten cindo eon raad to kiozcn in plaatr:; van <len oersten 
raacl, bij artikel 5 hiernm aangesteld. ~oo Kpocdig mogelijk 
na do vorkiezing van den nicuwcn raacl, zal gmnelcle rna< l 
overgaan tot hot vcrkiozcn uit zijnc lcden van eon nieuwon 
voorzitter en vice-voorzittor. 

8. Iedcrc vorkiezing van con nicuwen raad zal geHchiedcn 
op dezelfde wijzo en na ecnc r:;oortgelijke kennisgeving als 
in hot laatstvoorafgaande artikel is bepaalcl. 

n. Loden, clio meer clan twintig mijlon ver woncn van 
de plaatH waar eenigc algomecnc vergadoring gchouden 
wordt, zullen gerechtigd zijn op zeodanigc vcrgaclering hij 
yolmacht to stommon. Zoodanigc volmacht v66r <lat zij 
vorlecncl en geteekend wordt, zal op Htraffc n1,n niotighcid, 
duiclolijk moetcn VCl~molclen en bcvatton: 

a. Den naarn van den daarin aangoHtclden ponwon, 
die onder dezel ve l1andelen moot. . 

u. I-lct onderwerp of clc ondcnvcrpon omtront welkc 
en de wijzo waarop gczegde pcrsoon zal agoeron 
en Htemmcn. 

c. De vorgadering of vorgaderingen, waarop gczcgcle 
volmacht gebruikt zal worden. 

Gczegdc volmacht zal godeponcenl moeten worden ten 
kantorc van den sccrotaris <lor orclc of door hem ontvangon 
moeten ·worden minstenr:; twoc (2) 1n·on v(>or den tij<l he
Jmald voor do algomconc yorgaclering, waarop men dczelvc 
wonscht to gchrniken. 

Niemand woonachtig binnen twintig mijlen van do 
plaatH waar cone algomeono vergadcring gohou<len wor<lt, 
zal gcrechtigd r-ijn per volmacht to stemmcn. 

10. Ecn perf:looll, die geo11 proeureur iH, zal u iet gurcch
tigcl zijn als lid Yan den raad gekozen te worden. 

11. De nieuwe raacl in termon van artikel 7 hicrvan 
gekozen, zal een jaar aanblijven, na verloop van welk tijd
perk al zijne leden aftreden zullen en een andere raad 

N amen der eerste 
leden v. h. bestuur. 

Waar de voorzitter 
en vire-voorzit.ter 
gevestigd moetcn 
ziju. 
JDer:;te verkiezing v. 
lcden v. h. bestuur. 

Verdcrc verkiezin
gen. 

Wanneer een lidge
rechtigd is bij vol
m.acht te stemmen. 

Alleen procureurH 
kunnen lid van h. 
bestuur zijn. 
Zittingstijd van de 
leden van bet be
stuur. 
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gekozen zal worden, enzoovoort van jaar tot jaar. Aftredende 
leden van den raad, alsmede de voorzitter en vice-voorzitter 
zijn herkiesbaar. 

12. Op alle vergaderingen van den raad ;mllon drio 
led on ( daaronder begrepen do voorzitter, of bij ontstonteniR 
van den voorzitter de vice-voorzitter of ander presideerend 
lid van den raad) een quorum vormen. 

Op algemeene vergaderingen van de orde zullon tien 
leden, tot stemmen gerechtigd, eon quorum vormen. De 
voorzitter van eene vergadering van den raad of van eene 
algemeene vergadering, zal in geval van staking van stemmen 
eene beslissende stem hebben, bniten en behalve zijn stem 
als lid. 

10. Eene toevallige vacature in den raad kan door 
dor-on worden aangevuld, doch een persoon zoo gek:ozen, 
r-al die betrekking slechts zoolang bekleeden als het uit
nitgetreden lid dczelve bekleed zou hebben, indien geenc 
vacature ware ontstaan. 

Eenigo handeling van don raad r,al niettogenstaando 
eonige zoodanige vacatnro even r-oo wottig r.ijn als dezelve 
zou geweost zijn, indien geeno vacature ont~taan was, mit~ 
ecl1tor het getal der ledcn des raads genoegzaam r-ij een 
quorum te vormen. 

14. De vice-voorzittor r-al bij ont~tentonis van den voor
r-ittor alle plichton en function, behoorende tot het ambt 
van voorr-itter, vervullen on zal bij des voorr-itters ontston
tenis bij vorgaderingen van den raad presideeren. Eono 
vorgadering van den raad, waarop noch do voorr.itter noch 
de vicc-voorzittor tegenwoordig is, r-al haar oigen voorr-itter 
kier-en. 

15. De plaats van eon lid van den raad zal nteant komcn, 
indien 

a. hij aftrceclt; 
b. hij nit dozen Staat gedurendo r-os achtm·ocn\·olgondc 

maandon afwer-ig i~; 

c. h~j van r-es achteroenvolgenclc gmvone vergacle
ringen van den raad afwezig blijft; 

d. h~j ophouclt lid der orde to zijn. 

Zittingstijd van den 16. De voorzitter en vice-voorr-ittcr r-ullen respccticvelijk 
voorzitter of vice- in hnnne hotrckkingon blijvcn zoolang de rnad waarntn 
voorzitter. zij lcdcn r-ijn zal aai1blijvcn-tenzij gech1rcndu dat tijdperk 

heiden of con hunner rcspecticvelijk mocht ophouclenlid van 
den rand te wczen-in welk goval de mad cen ancleren 
voorzitter of vicc-voorr-itter nit zijne lcden zal kiezen. 

Wanneer iemand 17. Ingcval cen lid dcr orclo ingcvolge eenige order of 
ophoudt lid te zijn uit~praak van conig bcvoogd gcrochtshof van den rol ge
der orde. sehrapt of gesuspendeercl wordt, zal zoodanig persoon on-

middelljjk <~phowlen lid. dor ot·clo to zijn en h~j r-al niet 
gcr~ehtlgd ZlJll om een hd clor ordc te wezen, zoolaug r-oo
dmnge order of uitspraak van kracht en effect blijft. 

Machten van het 18. Onderworpen aan de macht, hierin later vermeld, 
bestl:nrr. als berustende b~j de algemeene vergaderingen der orde en 
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zonder daaraan eenigen afbreuk te doen, zal de raad het 
geheel en uitsluitend beheer hebben over de orde en over 
hare inkomsten en eigendommen voor het gebruik, de doel
einden en ten bate der orde en zal gemelde raad de be
noeming en aanstelling hebben van een secretaris, penning
meester en van zoodanige andere beambten en bedienden 
als hij voor de orde noodig of dienstig mocht achten, voorts 
om zoodanige personen of eenig hunner te ontslaan en om 
alle noodige betalingen te doen. 

Het zal den raad of drie of meer zijner leden geoor
loofd zijn, na behoorlijke kennisgeving door den voorzitter 
en bij diens ontstentenis den vice-voorzitter te worden ge
geven, om bijeen te komen en te vergaderen voor het ver
richten van ·eenige bezigheid zoo dikwijls als noodig wezen 
wezen zal tot aan het passeeren en goedkeuren van de 
hierin later vermelde huishoudelijke bepalingen van de orde, 
tot wanneer de raad het recht zal hebben al zulke hande
lingen en zaken te doen en te verrichten als aan hem of 
de meerderheid van den raad, alsdan tegenwoordig, noodig 
of geschikt zullen of mogen blijken, ten einde de oogmer
ken en doeleinden der orde ten uitvoer te brengen en te 
bereiken, mits echter en met de uitdrukkelijke verstand
houding en bepaling, dat gemelde handelingen niet onbe
staanbaar of in strijd zullen zijn met dit reglement of met 
de wetten des lands of eenig besluit wettiglijk genomen 
door eene algemeene vergadering der orde. 

Na het passeeren en goedkeuren van de gezegde huis
houdclijke bepalingen zal de raad overeenkomstig de voor
schriften en voorzieningen van dezelve handelen. 

19. Zoo spoedig mogelijk na het kiezen en aanstellen 
yan een nieuwen raad in termen van artikel 7 hiervan, zal 
eene algemeene vergadering van led en der orde bij eenge
roepen worden door den voorzitter, na eene kennisgeving als 
bepaald in artikel 7, ten einde de noodige huishoudelijke 
bepalingen, regels, orders en regulatien voor het behoorlijke 
en deugdelijke bestuur van de orde en van hare leden te 
maken en vast te stollen, alsmede voor het regelen van de 
tijden en plaatsen, waarop de vergaderingen van den raad 
gehouden zullen worden ; voorts tot het vaststellen van 
eenige jaarlijksche of andere contributie of betaling aan de 
fondsen der orde te worden betaald en gedaan door de leden, 
de wijze van bijeenroepen van gewone en speciale alge
meene vergaderingen, de machten van zoodanige vergade
ringen en de wijze waarop hare besluiten uitgevoerd zullen 
worden, en in het algemeen tot het bereiken en ten uit
voer brengen van de doeleinden der orclc, met dien ver
stande echter, dat de gezegdc huishoudelijke bepalingen, 
regcls, orders en rcgulatien niet in strijd zullen zijn met de 
wetten des lands en slechts kracht van wet zullen hob ben na 
goedgekeurd te zijn door de Hoogedele Hegeering, de leden 
van het Hooggerechtshof gehoord. 

20. De leden der orde zullen het recht hebben in alge
meene vergaderingen de gezcgde huishoudclijke bepalingen, 
regels, orders en regulation van tijd tot tijd te veranderen, 

~(J 

Vaststellingen der 
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te amendeeren of er bij of af te voegen, mits echter dat 
zoodanige veranderingen goedgekeurd zullen worden als in 
het laatst voorafgaande artikel bepaald en vastgesteld. 

21. Geen lid der orde zal het recht hebben in den raad 
zitting te houden of te hebben, of om eenige vergadering 
der orde bij te wonen, of er te stemmen, indien zoodanig 
lid in gebreke gebleven is en zoolang hij in gebreko blijft 
om te betalen eonige bijdrage of som gelds, wettiglijk door 
hem aan de orde verschuldigd of betaalbaar. 

22. Alle bijdragen en sommen gelds, door leden aan de 
orde verschuldigd of betaalbaar, kunnen in het Hooggerecht8-
hof door middel van eene motie of applicatie verhaald 
worden door den voorzitter in naam der orde, na behoorlijk 
schriftelijk kennis aan den betrokken persoon. 

Eene beeedigde verklaring van den secretaris, de nooclige 
feiten uiteenzettende, zal genoegr.amo prima facie gotuigenis 
zijn om het hof of rechter in kamers te gerechtigen eene 
order of uitspraak op zoodanige motie of applicatie te geven. 
Geene procureursfooien voor het maken van zoodanige motie 
of applicatie zullen door of ten behoeve van de orde ge
chargeerd worden, noch zullen kosten tegen de orde of den 
raad of eenige van zijne leden in eenige zoodanige motie 
of applicatie bona fide gemaakt, gegeven worden. 

23. Algemeene vergaderingen zullen ieder half jaar 
beurtelings te Pretoria en te Johannesburg gehouden worden 
en wel in de maanden Maart en October van elk jaar, of 
zoo spoedig daarna als gevoegelijk kan geschieden. Speciale 
algemeene vergaderingen zullen gehouden worden wanneer 
nnodig. 

24. Op alle algemeene vergaderingen zal, indien hij 
tegenwoordig is, de voorzitter, zoo niet de vice-voorzitter 
en in diens afwezigheid een der andere leden van den raad 
en bij afwezigheid van alle leden van den raad een der 
leden van de orde op de algemeene vergadering te worden 
gekozen, als voorzitter der vergadering presideeren. 

25. Aan den raad der orde zal zes weken vooraf kennis 
gegeven worden van alle applicaties bij het Hooggerechtshof 
te worden gemaakt om eenig persoon als procureur of 
notaris toe to laton en behoorlijk kennis van eenige appli
catie te worden gemaakt om eenig procureur of notaris te 
schorsen of van de rol te schrappen en de orde zal ge
rechtigd zijn, tenzij ter bestrijding, hetzij ter ondersteuning 
van eenige zoodanige applicatie verschijning te maken en 
gehoord te worden. Kennisgeving van alle zoodanige 
applicaties zullen gediend worden ten kantore van den 
secretaris te Pretoria, bij gebreke waarvan gezegde applicatie 
niet zal gehoord worden door het hof. 

26. Indien de raad kennis mocht krijgen van eenigo 
gedragingen of beweerde gedragingen van een procureur 
of notaris in strijd met de waardigheid of de plichten van 
zijn ambt, dan zal na behoorlijk onderzoek naar de omstandig
heden en in geval volgens het oordeel van gezegden raad 
of de meerderheid zijner led en, bij e :me vergadering tegen
woordig, eene prima facie zaak tegen zoodanig procureur 
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of notaris bestaat, de voorzitter verplicht zijn ten behoevc 
van gezegde orde, de omstandigheden der zaak ter kennisse 
van het Hooggerechtshof te brengen door het maken eener 
applicatie bij hetzelve, om den beschuldigden persoon van de 
rol te schrappen of op andere wijze te straffen- van welke 
applicatie aan den betrokken persoon behoorlijk kennis 
zal worden gegcvcn. Geene kostcn zullcn tegcn de orde of 
den raad of eenigc zijner leden gegeven worden in eenige 
zoodanigc applicatie bona fide door den voorzitter gemaakt. 

27. De voorzittcr, vicc-voorzitter en leden van gemelden 
raad zullen bij de bona fide uitoefening van hun plicht en 
het volgen van hun oordeel in eenigc stappen door hen 
onder het laatstvoorafgaande artikel genomen, niet bloot
gestcld of onderhevig zijn aan eenige actie of proces voor 
schadevergoeding wegens eerschcnding, laster of anderszins. 

28. Dit reg1ement zal in werking treden en kracht van 
wet hebben onmiddellijk na publicatic in de Staatsco1trant 
en mag voor alle doeleinden aangehaald worden als het 
reglement van de ingelijfde orde van procureurs en nota
rissen, 1892 1). 

Gezien en goedgekeurd, 

J. G. KOTZE, Hoofdrechter. 
B. DE KORTE, 1e Strafrechter. 
H. A. AMESHOFF, 2e Strafrechter. 
E. J. P. JORISSEN, 3e Strafrechter. 
GEORGE I. MORICE, 4e Strafrechter. 
DR. A. E. J. KRAUSE, Staatsprocureur. 

Pretoria, 5 Augustus 1892. 

No. 438/1892. 
Publicatie der overeenkomst tusschen de Hegeering 

en de firma Hansen en Schrader, betreffende bet ver
richten van agentsbezigheden ten behoeve der Zuid
Afrikaansche Hepubliek te Port Elizabeth. Zie Staats
courant, dd. 26 October 1892. 

No. 387. 2
) R. 9883/91 

Ter algemeene informatie wordt hierb~j gepubli
ceerd een tarief voor getuigenkosten, goedgekeurd bij 
Uitvoerend Raadsbesluit, art. 682, dd. 9 September 1802, 
overeenkomstig art. 1 van wet no. 3, 1892. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

1) Deze publicatic vond plaats jn de Staatscourant van 19 Oct. 18fJ2, 
2

) Zie art. 1, wet no. 3, 1892, bladz. 413 van dit wetboek, 
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'l'ARIEF VAN TOELAGEN AAN GETUIGEN, OVEREENKOMSTIG 
LEPALINGEN VAN WET No.3, 1892. 

De navolgende toelagen zullen voor verblijf kosten 
worden betaald aan personen, wonende in de Zuid
Afdkaanscbe Republiek, wanneer zij als getuigen voor 
de gerechtsboven van Zululand moeten verscbijnen: 

a. Geadmitteerde geneeskundigen, advocaten, pro
cureurs, gouvernements landmeters. civiele ingenienrs, 
notarissen publiek, per dag £B. 

b. Evangeliedienaars, hoofdambtenaren, insluitende 
landdrosten en bestuurders van banken, per dag £2 10s. 

c. Boeren, vcnduafslagers, arcbitecten, a pot t; ekers, 
scheikundigen, rekenmeesters, makelaars, transport- en 
verbanduitmakers, klerken in den civielen dienst, in
specteurs en onderinspecteurs van politie, per dag 
£1 10s. 

d. Alle vrouwen van Europeescbe geboorte of af
komst, en alle andere personen, niet biervoren vermeld, 
en wier maatscbappelijke positie volgens oordeel van 
den Landdrost, die de subpcena endosseert, booger is 
dan die Yan de personen, vermeld in § e, per dag £1. 

e. Ambachtslieden, Europeesche constabels en an
deren van een dergelijke maatscbappelijke positie, per 
dag 15s. 

f. Mannelijke of vrouwelijke inboorlingen-getuigen, 
Hottentotten, Griq uas en Indian en, en andere kleur
lingen, per dag 3s. 

2. Bovenstaande toelagen zullen betaald worden 
voor iederen dag noodzakelijk besteed voor bet rcizen 
naar, verblijven in, of teruggaan van het hof. 

3. Voor het geval getuigen, niet te paard, per rij
tuig, of per spoor, naar bet bof reizen, zal iedere dag
reis gerekend worden tegen 18 mijlen. 

4. Bij de toepassing van dit tarief zal een reisdag 
voor een Europeescbe getuige te paard of per rijtuig 
gerekend worden op zes-en-dertig (36) mijlen, en zoo dik
wijls de woonplaats van zulken getuige op zoodanigen 
afstand van de bofzaal is gelegen, dat meer dan zes-en
dertig (36) mijlen been en weer n1oeten afgelegd worden, 
zal de getuige gerechtigd zijn tot reiskosten hoven en 
behalve zijn verhlijfkosten, als volgt: 

a. Getuigen begrepen in klassen a, b, c, en d, voor 
elken dag of gedeelten daarvan, £1 5s. 

b. Getuigen gespecificeerd in afdeeling e per dag, 
of gedeelte daarvan, 10s. 

c. Europeescben getuigen, reizende te voet, wordt 
toegestaan voor elken dag, of gedeelte daarvan, als 
reiskosten, lOs. 
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d. Getuigen gespecificeerd in klasse {, reizende to 
paard of in een djtuig, voor elken dag van 36 mijlen, 
of gedeel ten daarvan, 5s. 

f. Indien te voet reizendc voor elken dag van 18 
rnijlen, of gedeelte daarvan 2s. 

No. 409. R.12423/92. 

Ter algerneene informatie \Vordt hiermede gepubli- Bepaliogenomtrent 
coerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, art. 888, het blusschen van 
dd. heden, betrekking hobbendo op het blusschen van brand in mijnen. 

branden in mijnen. 
DR. W. J. LEYDS, 

Staatssecretaris. 
Gouvernernentstutntoor, 

Pretoria, 22 November 1892. 

Kop'ie UitvoeTende Raculsbesl,uit aTt. 888, dd. 22 No11. 1892. 

Aan de orde minute R. 12423/92, inhoudencle correspon
dentie omtrent hot blusschen van brandon in mijnen. 

De Uitvoercncle Haad, kcnnis genomen hcbbende van 
de betrokken correspondentie; 

Overwegende, dat mijnbranden veel gevaar opleveren 
voor de mijnindustrie in het algemeen; 

Besluit: Onder art. 88 der wet no. 18, 1892, dat wan- Eigenaar tot blus
neer in eenige mijn een brand mocht ontstaan, de eigenaar schen verplicht. 
dier mijn verplicht zal zijn deze zoo spoedig mogelijk te 
hlusschen, omtrent welk blusschen de Staatsmijningenieur 
of z\jn plaatsvervanger het toezicht zal kunnen uitoefenen 
en de mijn en allo eigcndommen betreden, alsmede instruc-
tion zal kunnen geven. 

Mocht eon pcrsoon of maatschappij nalatig zijn of blij
vcn in het bovengonoemd blusschen, dan zal de Regeering 
hot rccht hebbon zulks to doen op kosten van den be
trokken eigcnaar dcr mijn, welke gcenerlei schadevergoeding 
n1.n de Hegeel'ing zal knnncn eiBchen, terwijl de Regeering 
gerechtigd is allo maatrogelen te nomen en bcpalingcn to 
maken, welkc voor ioder ondcrhavig go\'al noodig znllen 
blijken. 

No. 417. 1
) R. 12482j92, H.M.D. 7189,192. 

Publicatie van Uitvoerende Raadsbesluit, art. 869, 
dd. 16 November 1892, bevattende wijzigingen in de 
regels en rogulaties van het Barberton gezondheids
comite. Zie Staatscourant 30 November 1892. 

1
) Zie Gouv. Kg. no. 356/92, Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Uitleggende verkla
ring omtrent het 
stemrecht van min
derj. zonen v. stemg. 
vaders, welke zonen 
niet in dezen Staat 
geboren zijn. 

Uitgifte v. volopbe
taalde aandeelen 
aan toonder door 
maatsch. met bep. 
verantw. mogelijk 
gemaakt. 

1892_1 

No. 418. 

726 

R.11762j92. 

Ter algemeen naricht wordt hiermede gepubliceerd 
Uitvoerencle Raadsbesluit. art. 92G. dd. RU November 
1892, welk besluit betrekking lteeft op het stemrecht 
vai1 minderjarige zonen van stemgerechtigde vaders, 
welke zonen niet in dezen Staat zijn geboren. 

Gouvernementskantoor~ 
Pretoria, 1 December 1892. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

J{"opie Uitvoerende-Raadsbesluit, a1·t. 925, dd. 30 Novmnber 1892. 

Aan de orde minute R. 11762/92, inhoudende aanzoek 
van J· Klopper te Piet Retief, om genaturaliseerd te worden; 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op het feit, dat 
er onder de burgers een tw~ifel bestaat, of zonen van burgers, 
die kiesrecht verkregen hebben, hetzij door geboorte, hetzij 
door deelneming in den Vrijheiclsoorlog, destijds woonachtig 
geweest zijnde in dezen Staat; hetzij door naturalisatie volgens 
de wetten dezer Republiek, ook het kiesrecht bezitten; 

Zoo besluit dezelve als volgt: 
1. Alle zonen van ouders, die stemgerechtigd zijn 

tengevolge van geboorte in deze Republiek, zullen 
van zelf datzelfde recht genieten; 

2. Alle zonen van personen, die door deelneming in 
den vrijheidsoorlog, destijds in dit land gewoond 
hebbende en daardoor het stemrecht verkregen 
hebben, zullen hetzelfde recht als hunne vaders 
genieten, zonder eenige verdere formaliteiten, mits 
den ouderdom van 16 jaren bereikt hebbende; 

3. Alle zonen van personen, die volgens wet genatu
raliseerd zijn, en tijdens die natura.lisatie minder
jarig waren, zullen ook als genaturaliseerd be
schouwd worden, zonder eenige verdere applicatie 
of betaling, mits in ieder geval zij met hun 16de 
jaar zich hebben doen inschrijven bij hunne res
pectieve veldkornetten. Die inschrijving geldt ook 
voor personen sub 2. 

No. 420. 1
) R. 8908/92. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit art. 897, 
dd. 24 November 1892, in zake het uitgeven van aan
deelen aan toonder door n1aatschappijen met !)eperkte 
verantwoordelijkheid. · 

DR. W. J. LEYDS, 
Gou vernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 1 December 1892. 

1
) Zie E.V.R.B. 29 Aug. 1892, art. 1331 en 29 Aug. 1893, art. 1219. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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Uit-voerende Rcuulsbesl,wit ad. 897, d(l. 24 Novem,ber 1892. 

Aan de ordc minute R 8908/92, inhoudendc correspon
clentie over het door maatschappijen met beperkte verant
woorclelijkheid uitgeven van aandeelen aan toonder. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op het besluit 
van den Eersten Volksraad, onder art. 1331 der notulen, 
del. 29 Augustus jl. ; 

Besluit: dat, nadat eene maatschappij geregistreerd is 
met beperkte verantwoordelijkheicl overeenkomstig wet no. 5, 
187 4, zoodanige maatschappij toegelaten zal zijn om volop
betaalde aandeelbew~izen betaalbaar aan toonder, uit te reiken, 
welke te eeniger tijd tegen aandeelcertificaten uitgewisseld 
kunnen worden, zooals oorspronkelijk bij de akte van over
eenkomst bepaald of zooals gewijzigd mocht worden bij 
speciaal besluit der maatschappij. 

No. 421. 1
) R.12809/92. 

Ter algemcene infonnatie wordt hiermede gepu
bliceerrl onderstaand Uitvoerende Raadsbeslnit art. 909, 
dd. 28 November 1892, in zake w~jz:iging artikel 10 van 
wet no. 9, 1880, tot het regelen van de electrische 
telegraaf. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 1 December 1892. 

Uit,voerende Raadsbeslnit art. 909, cld. 24 Noven~;ber 1892. 

Aan de orde: minute R. 12809;92, re wijziging van art• 
10, van wet no. 9, 1880, tot het regelen der electrische 
telegraaf. 

De Uitvoerende Raad, gelet op de opdracht van den 
Edelachtbaren '1\veeden Volksraad, vervat in art. 579 van de 
notulen, del. 2H ,Juni 1892, naar aanlcicling van hot com
missierapport, in zake: "de Staat versuR Howcroft": 

Gezien het voorstel van het Hoofd van het telegraaf
departemen t ; 

Gezien het advies van den Staatsprocureur; 
Besluit zich met genoemd voorstel te vereenigen en 

art. 10 van wet no. 9, 1880, te wijzigen als volgt: 
1. Achter de woorden : "zonder toestemming van den 

persoon zulk eon telegram of dep~che verzendende of ont
vangende" bij te voegen de woorden : "of van zulk telegram 
in eenigerlei vorm een afschrift maakt zonder daartoe van 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 11 Juli 1892, art. 714, blac1z. 637 van dit wet

hoek, en E.V.B.B. dd. 28 Juli 1893, art. 921. 

W ij ziging van art. 
10, wet no. 9, 1880 
( electrische tele
graaf.) 
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z;ijn meerdere schriftelijk opdracht te hehben ontvangen, of 
z;onder dat dit voor de uitoefening van den dienst vereischt 
wordt." 

2. Aan het slot van het gcnocmde artikel bij te voegcn 
de woorden: " Aan gelijke straffen z;al onderworpen z;ijn de 
persoon of de personen, welke door giften, gaven of bcloften 
zoodanigen klerk, boodschapper of ander geemployeerde 
mocht hebben overgehaald tot het begaan der in dit artikel 
omschreven misdrijven." 

Deze wijziging van kracht te zijn dadelijk na publicatie 1) 

in de 8taatscourant en kracht van wet te hebben tot de nadere 
behandeling en bekrachtiging in de eerstvolgende r-itting van 
Edelachtbaren 'rweeden V olksraad. 

No. 422. R. 12841/92. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
der Zuid-Afrikaansche Republiek en bet Gouvernement 
der kolonie Natal, omtrent de voorloopige opmeting der 
Charlestown verlenging. Zie Staatscourant 7 Dec.1802. 

No. 433. R. 750/88. 

Postconventie met Ter algemeene informatie wordt biermede gepubli-
Natal. ceerd de navolgende postconventie, gesloten tusschen 

de Regeei·ing der Zuid-Afrikaanscbe Republiek en de 
kolonie Natal.· 

Bedrag van het 
postgeld voor brie
ven. 

Gou vernemen tskan to or. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 8 December 1892. 

CONVENTIE. 

Zijn Hoogedele de Staatspresiclent de1· 7uid-Afrikaan
scbe Repnbliek en Z~jne Excellentie de Gouverneur 
van Natal, verlangende scbikkingen te trelfen, die 
grooter gemak dan tot nog toe bestaat voor het 
postverkeer tusschen gezegde landen, zal aanbieden, 
zijn ten beboeve hunner respectieve Regeeringen 
overeengekomen omtrent de volgende artikelen. 

ARTIKEL 1. Aile brieven, gepost in de kolonie Natal 
en geadresseerd naar plaatsen in de Zuid-Afrikaanscbe 
Republiek moeten vooruit betaald worden door middel 
van postzegels, uitgegeven door bet Gouvernemcnt der 

1
) Deze publicatie vond plaats in de Staatscourant van 7 Dec. ~1892. 
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kolonie Natal, tot een bedrag van twee pence voor elk 
half ~ns of deel van een half ons, dat zulke brleven 
mogen wegen. 

2. Alle brieven, gepost in de Zuid-Afrlkaansche Bedrag van h. post
Hepu bliek en geadresseerd naar plaatsen in de kolonie geld voor brieven. ~:; 
Natal, moeten vooruit 1etaald worden door middel van 
postzegels, ooor het Gouvernement der Zuid-Afrikaan-
sche Republiek uitgegeven, ten bedrage van twee pence 
voor elk half ons of deel van een h.q,lf ons, dat zulke 
brieven mogen wegen. 

3. Briefkaarten, door het Gouvernernent van Natal Briefkaarten 
uitgegeven, waarop een postzegel ter waarde van eene 
penny is gedrukt of gestempeld, zullen, wanneer zij bij 
eenig postkantoor in de kolonie Natal gepost zijn, vrij 
van verdere betaling naar elke plaats in de Zuid-Afri-
kaansche Republiek vervoerd worden. 

4. Briefkaarten, door de Regeering der Zuid-Afri- Dito. 
kaansche Republiek uitgegeven, waarop een postzegel 
ter waarde van eene penny is gedrukt of gestempeld, 
zullen, wanneer z\i op eenige plaats in de Zuid· Afri
kaansche Hepubliek . gepost zijn, vrij van verdere be
taling naar oenige plaats in do kolonie Natal vervoerd 
worden. 

5. A1le book- en rnonsterpakketten, op eenige plaats Boek- en monster
in de kolonie Natal gepost en geadresseerd naar plaatsen pakketten. 
in de Zuid-Afrikaansche Repnbliek, zullen het daarvoor 
te betalen port vooruit in postzegels, uitgegeven door 
het Gouvernement der kolonie Natal, 1e voldoen hebben, 
tegen eene halve penny voor elk ons of deel van een 
ons, dat zulk een boek- of monsterpakket moge wegen. 

6. Alle boek- en monsterpakketten op eenige plaats Dito. 
in de Zuid-Afrikaanscrte Republiek gepost en geadres
seerd naar plaatsen in de kolonie Natal, zullen het 
daarvoor te betalen port vooruit te voldoen hebben in 
postzegels, door de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek uitgegeven, tegen eene halve penny voor elk 
ons of <leel van eon ons, dat znl k eon bonk- of monster
pakket mag wegen. 

7. A.lle pakketten, in de kolonio Natal gopost en Pakketten 
geadresseerd naar plaatsen in de Zuid-Afrikaansche 
Hepu_bliek, . znllen het daarvoor to betalen port vooruit 

· te voldoen hebben in postzegels, door de Hegeering van 
de kolonie Natal uitgegeven, tegen drie pence per vier 
ons of deel van vier ons, dat zulk een pakket mag 
wegen en z~j zullen naar de Zuid-Afrikaansche Republiek 
vrij van verdere betaling worden vervoerd en aan lnmne 
respectieve adressen worden afgeleverd. 

8. Alle pakketten, in de Zuid-Afrikaansche Hepu- Dito. 
bliek gepost en geadresseerd naar plaatsen in de kolonie 
Na~al, zullen bet daarvoor te betalen port vooruit te 
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voldoen hebben in postzegels, door de Regeering der 
Zuid-Afrikaansche Republiek uitgegeven, tegen drie 
pence voor vier ons of deel van vier ons, dat zu1ke 
pakketten mogen wegen en zij zullen vrij van verdere 
beta1ing naar de kolonie Natal vervoerd en aan hunne 
respectieve adressen worden afgeleverd. 

9. Alle couranten, in de kolon:ie Natal gepost en 
geadresseerd naar plaatsen in de Zuid-Afrikaansche 
Hepubl:iek~ zullen gefrankeerd rnoeten worden :in post
zegels? u:itgegeven door het Gouvernement der kolonie 
Natal, ter waarde van eene halve penny voor elke 
courant, die :in gewicht v~er ons n:iet te boven gaat en 
eene halve penny voor elke bijkornende vier ons of deel 
van dat gewicht. 

10. Alle couranten, in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek gepost en geadresseerd naar plaatsen in de ko
lonie Natal, zullen vooruit rnocten betaald worden in 
postzegels, uitgegeven door de Regeering der Zu:id
Afrikaansche Republ:iek, ter waarde van eene halve 
penny voor elke courant, die in gewicht vier ons niet 
te boven gaat en eene halve penny voor elke bijkomende 
vier ons of deel van dat gewicht. 

11. Het departement der posterijen van elken staat 
zal ten gebruike van z~jne Begeering al het port, be
taald op brieven, briefkaarten, boek- en monsterpak
ketten~ pakketten, couranten en alle andere artikelen, 
door de post vervoerbaar, naar de bepalingen der con
ventie behouden, wanneer zij naar den anderen Staat 
geadresseerd zijn; zoo ook al het port te eischen of 
ingevorderd bjj aflevering van alle onbetaalde of onvol
doend betaalcle brieven, briefkaarten, boek en monster
pakketten en pakketten, van den anderen Staat, welk 
laatste port, tenzij in deze conventie daarin op andere 
wijze voorzien wordt, bet dubbel zal bedragen van het 
ontbrekende port. 

12. Alle couranten, \vaarvan het volle daarvoor te 
vorderen hedrag aan port niet vooruit voldaan is, zullen 
niet verzonden worden en, zoo ze door onoplettendheid 
verzonden zijn, zullen ze teruggezonrlen worden aan den 
Postmeester-Generaal van het land, waar vandaan ze 
afkmnstig zijn en zullen vernietigd worden of er zal mee 
gehandeld worden volgens de op dat oogenblik bestaande 
bepalingen van bet departement der posterijen van het 
land van herkomst. 

13. Aile brieven, boek- en rnonsterpakken en cou
ranten in de Zuid-Afrikaansche Republiek gepost om 
naar het Vereenigd Koninkrijk of vreemde Ianden, die 
hunne correspondentie in transito over het Vereenigd 
Koninkrijk ontvangen door rniddel van den onder 
contract varenden rnaildienst, door het Gouvernement 
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van Natal gesubsidieerd, of naar eenige andere plaats 
over zee te worden verzonden, moeten vooruit betaald 
worden door middel van postzegels, uitgegeven door de 
Hegeering der Zuid-Afrikaansche Republiek tegen het 
port, vermeld in schedule A, bij. deze conventie gevoegd~ 
of zulk ander port, waaromtrent men van tijd tot tijd 
mag overeenkomen, ingeval het tegenwoordige port 
tusschen ·de kolonie Natal en het Vereenigd Koninkrijk 
en vreemde landen veranderd wordt en aan het Gouver
nement van de kolonie Natal zal crediet gegeven wor
den, naar verhouding van het port in de schedule nacler 
omscbreven of tegen zooclanige andere ver bo_uding als 
moge worden overeengekomen. 

14. Brieven, boek- en monsterpakketten en cJuranten, 
geadresseerd naar plaatsen in de Zuid-Afrikaanscbe 
Hepu bliek van nit bet Vereenigd KoninkrU k of van uit 
vrccrndc landen, die lumne corrcsponclentic in transito 
over bet Vercenigcl Koninkrijk. zend.en, zullen gefran
kecrd worden tegen zulk port, als waartoe van tijd tot 
tijd besloten rnag worden tusschen bet Vereenigd Konink
rij k en Natal. 

Het gebeele port op zulke brieven, hoek- en mon
sterpakketten en couranten ontvan~en zal door de Keizer
lijke Regeering onder zich gehouoen worden, opdat de 
beboorlijke aandeelen aan de Gouvernementen der kolonie 
Natal en van de vreemde landen, die er in betrokken 
zijn, kunncn uitbetaald worden. 

15. Ongefrankeerde en onvoldoend gefrankeerde 
brieven, boek- en monsterpakketten in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, gepost en geadresseerd naar plaatsen 
in bet Vereenigd Koninkrijk ofnaar plaatsen in vreemde 
lanclen, die hunne correspondentie in transito over het 
Vereenigd Koninkrijk ontvangen, of naar andere plaatsen 
over zee, zullen van de Zuid-Afrikaanscho Republiek, 
gesternpeld met de letter «T)) (Taxe) en zonder dat daarop 
eenige vordering in rekening worde gebracht, verzonden 
worden. De Zuid-Afrikaansche Hepub1iek zal aan Natal 
crediet geven voor alle port op onvoldoend gefrankeerdc 
brieven, boek- en monsterpakketten, geadresseerd naar 
het V ereenigd Koninkr~j k boven en be halve het port in 
den regel aan de Zuid-AfrikaanscheRepu bliek toekomende. 
lngeval van onvoldoend gefrankeerde brieven, geadres
seerd naar de vreemde lanclen der· algemeene postnnie, 
zal de Zuid-Afrikaanscbe Hepubliek aan de kolonie Natal 
crediet geven voor het geheele bedrag van postzegels 
op zooclanige corresponclentie. 

16. Ongefrankeerdc of onvolcloend gefrankeerde 
brieven, boek- en monsterpakketten, afkomstig uit het 
Vereenigd Koningrijk of nit Ianden, die hunne corres
pondentie in transi to over het V ereenigcl Koninkrij k 

Brieven enz. v. het 
Ver. Koninkrijk enz. 
naar de Z. A. Rep. 

Ongefrank. brieven 
enz. in transito ver
voer. 

Dito. 
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verzenden, zullen, wanneer zij geadresseerd z~in naar 
plaatsen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, bjj ailevering 
belastbaar zijn met dubbel het bedrag van onvoldoend 
postgeld. De eene helft van dit bedrag zal worden gc
Jwuden door het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek en de andere helft zal worden terugbetaald 
aan het Gouvernement van Natal. 

17. Couranten, in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek 
gepost voor het Vereenigrl Koninkr~ik ofvreemde landen, 
die hunne correspondentie in transitoover het Vereenigd 
Koninlo ijk, aJsook conranten, in het Vereenigd Konink
rijk of in vreemde landen, die hunne correspondentie 
in transito over het Vereenigd Koninkrijk naar de Zuid
Afrikaansche Hepubliek verzenden, zullen voldoende ge
frankeerd worden) en, zoo ze niet of onvoldoend ge
frankeerd gepost zijn~ zullen ze niet verzonclen worden, 
of, indien ze door onacbtzamnheid verzonclen. zjjn, naar 
het land van herkornst teruggezonden worden, opdat 
ze vernietigcl of op andere wijze rnee gehandeld kan 
worden, volgens de hepalingen, op dat oogeublik gel
dende van J1et postdopartoment van dat land. 

-18. BriefkaartcH, voorzion van PCII postzegol vau 
Pl'll penny, nwgen van hot V c~reenigd Konink rij k naar 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliok verzundeu worden, of 
van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek naar het V m·eenigd 
Koninkrijk. De briefkaarten rnoeten gelij ksoortig zijn 
aan die, uitgegeven door het land van verzending en 
znllen in het land, waarhoen zij geadresseerd z~in, zonder 
verdere vordering afgelevord worden. Voor elke brief
kaart verzonden van de Znid-Afrikaansche Hepubliek 
naar het Vereenigd Koninkr1Jk, zal aan het Gouvornemcnt 
van Natal door bet Gouvernemcnt der Zuid-Afrikaan
sche Repuhliek betaald worden een bedrag van eenc 
halve penny. Briefkaarten met antwoord botaald door 
twee pence (een penny voor elko kaart), mogen ook 
worden verzonden, door middel van het Natalsche 
departnrnent tnssc,l1rn <ln l'ostkantorrn yan (le Zlrid
AI'rikaanselH~ Hop11bliek <~n l1et Ver<~<~nigd Koninkrijk. 

Aan l1et GoiiVOl'IWJnent van Natal zal <''c''n penny 
worden uitbotaald door 1 1ot Gou vorncmont de1· Znid
Afrikaanscho Hepubliek voor elke hriefkaart 1net 
antwoord betaald, verzondon van de Zui(I-Afrikaansche 
Hepubliek naar het Vereenigd Koninkrijk, terw\il bet 
Jlostdepartement van de Znid-Afrikaansche Hepubliek 
het recht heeft, zonder eenige betaling aan het Vereenigd 
Koninkrijk door Natal de antwoorden op helften van 
eenige briefkaart rnet antwoord betaald uit bet Ver
oenigd Koninkrijk ontvangen, terug te zenden. 

19. Kennisgevingen van de allevering van aange
teekende brieven te worden belast en verzonden ingcvolge Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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het beginsel, nedergelegd in de internationale post
conventie, mogen worden verzonden tusschen de 
postkantoren van de Zuid-Afrikaansche Republiek en 
het Vereenigd Koninkrijk door tusschenkomst van Natal; 
bet postdepartement van Natal zal de noodige door
zending zonder eenige kosten doen plaats vinden. 

20. Brieven, couranten, boek- en monsterpakketten 
en pakketten, als dienstzaken door de hoofden der 
civiele en n1ilitaire departementen van beide Staten 
verzonden, zullen postvrij overgestuurd en aan hunne 
respectieve adressen in beide Staten afgeleverd worden. 
mits ze door den publieken dienst verzonden en als 
zoodanig op den omslag gemerkt zijn. 

21. Zoo er niet anders in voor~den wordt in deze 
eonventie, zullen alle brieven, briefkaarten, couranten, 
boek- en monsterpakketten en pakketten, die tusschen 
Je Zuid-Afrikaansche Repnbliek en de kolonie Natal 
verzonrlen worden, onderworpen zijn aan de algemeene 
bepalingen der postdepartementen van die Staten respec
tievel~jk. 

22. De geheele geregistreerde correspondentie, in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek of de kolonie Natal respec
tievelijk gepost ter allevering in den anderen Staat, zal 
gefrankeerd worden met het bedrag voor aanteekening~ 
dat op dat oogenblik van de inlandsche correspondentie 
in den Staat van herkomst geheven wordt, en het 
geheele bedrag die~ registratiegelden zal door het post
departement van (hen Staat behouden worden. 

23. De geregistreerde correspondentie, in de Zuid
Afrikaansche Republiek, gepost voor het Vereenigd 
Koninkrijk of voor vreemde landen, die hnnne corres
pondentie in transito over het Vereenigd Koninkrijk 
ontvangen, zal gefrankeerd worden rnet het bedrag der 
aanteekening, dat op de gewone correspondentie gehe
ven wordt en het geheele bedrag daarvan zal behou
den worden door het postdeparte1nent der Zuid-Afri
kaansche 11epubliek, hoewel aan de kolonie Natal ere
diet zal gegeven worden ten bedrage van twee pence 
voor elk artikel, wat het bedrag uitmaakt, dat aan het 
Vereenigd Koninkrijk moet uitbetaald worden onder de 
postconventie tusschen het Gouvernement der kolonie 
Natal en de Keizerlijke Regeering. 

24'. Op de geregistreerde correspondentie, gepost 
in hct V crcengd Koninkrjjk of vreemde land en, die 
1 mnne correspondentie over het Vereenigd Koninkrijk 
naar plaatsen in de Zuid-Afrikaanschc Hepubliek ver
zenden, zal hetzelfde registratiegeld vooruit te betalen 
zijn, dat te voldoen zou zijn, wanneer die corresponden
tic naar plaatsen in de kolonie Natal geadresseerd 
ware, en al zulke geregistreerde artikelen zullen be-

Dienstbrieven enz. 
vrij van porto. 

Tenzij, anders be
paald, gelclen de al
gemeene bepalingen 
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voor aangeteekencle 
brieven. 

Registratiegeld 
voor aangeteekende 
brieven in transito 
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hoorlijk geregistreerd en vrij van verdere betaling naar 
hunne bestemming en adressen gezonden worden, ter
wijl het halve geld, van die geregistreerde artikelen 
aan de kolonie Natal te betalen volgens de termen der 
postconventie tusschen bet Gouvernement der kolonie 
Natal en de Keizerl~ike Rcgeering, door het postdepar
ternent dcr kolonie Natal zal behouden worden. 

25. Pakketten mogen in de Zuid-Afrikaansche He
publiek voor het Vereenigd Koninkrijk of voor vreemde 
land en, die lmnne pakkettcn o-ver het V creenigd Ko
ninkrijk ontvangen, op dezelfde voorwaarden en tegen 
hetzclfde port aangenomen worden, als op dat t~idstip 
van kracht zijn voor gelijksoortige pakketten. in Natal 
op de post gedaan en de Zuicl-Afrikaanschc Republiek 
zal aan hot Gouverncment van Natal ltet geheele port, 
ge'ind op die pakketten, uitbetalen, vennindcrd met het 
halve bedrag dcr vervo.crkosten tc land in Zuid
Afi'ika. 

26. Pakketten, in Natal ontvangen van het Vereenigd 
Koninkrijk of van vreemde landen en geadresseerd 
naar de Zuid-Afrikaansche Republiek, zullen precies op 
dezelfde wijze behandeld worden als gelijksoortige 
pakketten, geadresseerd naar Natal, uitgezonderd, dat 
alle doorvoerrechten geheven zullen worden in over
eenstemming met elke bijzondere verordening, betrek
king hebbende op goederen, die door de kolonie naar 
de Zuid-Afrikaansche Republiek passeeren en op al 
zulke pakketten zal aan de Z uid-Afrikaansche Repu
bliek door de kolonie Natal het halve bedrag, door de 
kolonie ontvangen voor vervoerkosten te land in Zuid
Afrika, uitgekeerd worden. 

27. De Natalsche doorvoerrechten en kosten voor 
het postvervoer op pakketten, uit het V ereenigd Ko.:. 
ninkrijk en vreemde landen voor de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek ontvangen en betaalbaar b~i de aflevering 
van zulke pakketten, zullen maandelijks door de Re
geering der Zuid-Afnkaansche Republiek aan het Gou
vernement der kolonie Natal uitbetaald worden. 

28. Wanneer het noodig mag zijn van de Zuid
Afrikaansche Republielc eenig Engelsch ofbuitenlandsch 
pakket, waarop een zeker bedrag aan doorvoerrechten 
geheven is, naar Natal terug te zenden om weer over
gezonden te worden of een ander doel, zal door Natal, 
aan de Zuid-Afrikaansche Hepubliek korting worden 
toegestaan voor het bedrag der heffing. 

29. Alle gesloten postpakketten1 vervoerd door post
diensten, die door de Regeering van den Oranje Vrijstaat 
onderhouden worden, van de kolonie Natal naar de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek naar de kolonie Natal, zullen naar hunne 
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respectieve bestemmingen gestuurd worden zonder in 
transito geopend te worden, mits zulke pakketten den 
stempel van het postkantoor van herkomst dragen en 
behoorlijk op den vrachtbrief als mailpakketten opge
geven zijn en aan de Regeering van den Oranje Vrijstaat 
zal voor deze gesloten postpakketten een derde betaald 
worden van het port ge'ind door het land van herkomst 
op de daarin vervatte correspondentie. 

30. Ingeval de Zuid-Afrikaansche Republiek of de Toetreding tot de 
kolonie Natal hierna mocht toetreden tot de algemeene algemeenepostunie. 
post-unie zal niets in deze conventie vervat, mogen 
verhinderen, dat verplichtingen die mochten voort-
spruiten uit het toetreden tot die unie, behoorlijk 
worden nagekomen. 

31. Deze con ventie wordt aangegaan tusschen de Inwerkingtreding. 
Regeeringen van de kolonie Natal en de Zuid-Afri
kaansche Rqm bliek van den '!stem clag van Januari 
achttien hondord twee en negentig en zal van kracht 
blijvon, totdat zij zal eindigen met wederzijdsche toe
stemrning of opzegging, zes maanden vooruit door het 
eene Gouvernement aan het andere gedaan. 

Gegeven onder mijne hand en het grootzegel der 
Zuid-AfrikaanscheRepubliek te Pretoria, dezen dertien
den dag van Augustus in het jaar Onzes Heeren acht
tienhonderd twee en negentig. 

(w.g.) S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident 

)) DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

Gegevon onder mijne hand en het publieke zegel 
van de kolonie Natal te Pietermaritzburg, clezen v\if 
en twintigsten dag van Augustus in het jaar Onzes 
Heeren een duizend acht honderd twee en negentig. 

(w.g.) C. B. H. MITCHELL, 
Gouverneur van Natal. 

R. 5180/87 
Publicatie der concessies voor de verlichting van 

Johannesburg rnet gas en electriciteit, met de daarin 
gebrachte wijzigingen, zie Staatscourant 2'1 December-1892. 

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



1893. 

WET No. 1, 1893, l) 

ZIJNDE WIJZIGING VAN WET NO. 13, 1870, 

BEVATTENDE ZEKERE BEPALINGEN TE WORDEN OPGEVOLGD 
DOOR REIZIGER~, rrRANSPORTRIJDERS, EN TREKKERS. 

Goedgekeu1·d bij besluit van den Edelachtb. Eersten rolks1·aa(l, 
a1·t. 183, dd. 25 Mei 1893. 

Plaatsengrootteder ARTIKEL /1. Elke plaats is onderworpen aan een uit-
uitspanning. spanning. Plaatsen, liggende aan een geproclameerd 

transportpad, zullen onderworpen zijn aan een be
staanbare uitspanning, door den eigenaar of huurder te 
worden afgebakend. 

De grootte eener uitspanning zal bepaald worden 
naar gelang Yan de grootte der plaats, terwijl als maat
staf wordt vastgesteld dat een voile plaats van B750 
morgen onderworpen zal zijn aan eene uitspanning ter 
grootte van 50 morgen. 

Proclamatieenwijd- 2. De transportwegen zullen door de Hoogedele 
te v. transportwegen Regeering geproclameerd worden. 

. De wijdte van· een geproclameerd pad te zijn 30 
voeten, met dien verstande, dat transportrijders het 
recht zullen hebben, indien vereischt en indien de om
standigheden dit noodzakelijk maken, op hun eigen 
verantwoording, 30 treden aan de eene of andere zijde 
uittewijken, mits z\j geene schade veroorzaken aan 
omheining of andere handen- of veldarbeid. 

Verplichtingen van 3. Elk reiziger en transportr\jder zal verplicht 
transportrijders. zijn zich te houden binnen de 30 voeten in het ge

proclameerde transportpad, tenzij in gevallen, zooals 
bepaald in art. 2, en zal tevens verplicht zijn zich 
sti pt te houden binnen de uitspanningen, zooals in 
art. 1 bepaald, aan de geproclameerdo transportpaden. 

1
) Zie wet no. 23, 1892 en de aanteekeningen daar ter plaatse. 
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4. Het is aan transportrijders verboden, met of 
zonder geladene wagens, op andere paden te rijden dan 
die geproclameerd zijn, tenzij zoodanig persoon het pad 
moet verlaten om naar z~jne woning te gaan. 

5. Het zal niemand geoorloofd zijn !anger dan 24 
uren op eene uitspanning te vertoeven, tenzij het hern 
door ongelukken, volle rivieren of andere onvoorziene 
mnstandigheden onmogelijk wordt gemaakt binnen dien 
tijd verder door te reizen. 

G. Elke overtr&ding van bovenstaande artikelen zal 
gestraft worden met eene boete niet te bovengaande 
£G, behalve tot schadevergoeding aan den eigenaar of 
huurder, aan wien ook de helft dor opgelegde en be
taalde boete zal worden toegekend. 

7. Elkc eigenaar van grond aan een trek pad ( dat 
niet een geproclameerd transportpad is), zal onderwor
pen zijn aan eene uitspanning voor trekkers volgens 
eene maatstaf van 100 mor~en ( dat is ongeveer 1000 
treden in het vierkant) per volle plaats van 3750 mor
gen, te worden verminderd al naar gelang van de 
grootte eener plaats; alsmede tot het toestaan van 
eene gelegenheid aan eenig trekpad, voor het grazen 
of trekken van los vee, tot een afstand van niet te 
bovengaande 300 treden per volle plaats van 3750 mor
gen, te worden verminderd al naar gelang van de grootte 
eener plaats, doch zal in ieder geval de breedte niet 
minder zijn dan 150 voet aan de eene of andere zijde 
van den weg, desvereischt door den eigenaar te wor
den aangewezen (bij verschil tusschen den eigenaar . en 
trekkers, zal de Landdrost, Veldkornet, Assistent-veld
kornet ofHesident-vrederechter beslissen), en tot dren
king van znlk vee in eenige rivier, spruit, of poel, in 
een trekpad gelegen, met uitzondering van gemaakte 
dammen, die gebruikt worden tot besproei'ing van tui
nen en landerijen. 

8. Geen los vee zal door het veld van eenige 
plaats mogen worden voortgedreven. Echter zal het 
geoorloofd zijn voor groot of klein vee om langzaam 
weidende over eenige plaats te gaan, mits niet verder 
dan b\i art. 7 is bepaald, aan de zijde van eenigen 
publieken weg gaande, welke zijde de bewoner of huur
der clesverkiezende zal mogen doen aanwijzen, en zal 
niet langer clan een dag trekken op een afstand van 
twee uren te voet gaans, en mits dat door zulk weiden 
door trekkencl vee buiten den weg geene schade worcle 
toegebracht aan eenigen clam of watervoor, tuin of 
zaailancl. 

9. Zulk vee zal ook niet door elkander mogen 
loopen, met vee van den eigenaar oi huurcler, dat op 
zoorlanige plaats mocht weiclen. Echter zullen trekkers 

47 
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of reizigers het reeht hebben zoodanig vee van den 
eigenaar, dat op de uitspanning of op den. afstand zoo
als in art. 7 bepaald moeht weiden, uit den weg van 
zijn vee te jagen. 

Bij overtreding hiervan zal de eigenaar van zoo
danig trekvee onderworpen zijn aan zoodanige sehade
vergoeding, als aan den eigenaar of bewoner van den 
grond zal behooren, door den plaatsel'j ken am btenaar 
te worden toegekend, benevens eene boete niet te boven
gaande £7 10s., naar den aard der zaak. 

Aan den eigenaar of huurder van zoodanige plaats 
zal de helft der opgelegde en betaalde boete \Vorden 
toegekend. 

'10. In gevallen waar zaailanden, tuinen of boom
gaarden zijri of ·worden aangelegd hinnen de 300 tre
den, bedoeld in art. 7, zal de eigenaar, lmurder of bmvo
ner van den grond gehouden zijn dezelve behoorl~jk te 
omheinen, bij gebreke waarvan hij niet gereehtigd zal 
zijn tot sehadevergoeding, veroorzaakt door het vee ltet
welk grazende langs het trekpad gaande is. 

11. De eigenaar of huurder zal gereehtigd zijn het 
algemeene trek pad over zij ne plaats te verleggen, mits 
dat zulk trekpad niet geheel uit de riehting van het 
doel van zulken trekker ga, of voor den trekker onbe
staanbaar is, zooals over gebergten of moeilijke en voor 
het vee nadeelige streken velds. 

Bij voorkomend versehil zal de Hooged. Regeering 
beslissen. 

12. Trekkers met groot en klein vee, op een ge
rroelameerd transportpad trekkende, zullen clezelfde 
reehten genieten als bepaald in art. 7 dezer wet. 

13. De eigenaar, huurder of bewoner eener plaats, 
zal verplieht zijn vrije drenking voor trekvee toe te 
staan. aan ri vieren, spruiten of pannen, gelegen binnen 
de 300 treden aan de eene of andere zijde van het 
trek pad. 

14. Het zal geen trekker geoorloofd zijn langer op 
eene uitspanning te vertoeven dan 24 uren~ buiten ver
lof van den eigenaar of bewoner, tenzij het bern door 
ongelukken, voile rivieren of andere onvoorziene om
standigheden onmogelijk wordt gemaakt verder ·voort 
te trekken. Bij overtreding hiervan zal zijn vee naar 
het sehut rnogen worden gezonden. 

15. Ten opzichte van het trekken rnet groot of 
klein vee over dorps- of stadsgronden, zooals -ook ten 
opziehte van transportrijders en reizigers, zal de Hooged. 
Hegeering (of stadsbesturen waar dezel ve z\jn gevestigd) 
verplieht en gehouden zijn, voldoende voorzieningen 
voor trekkers, transportrijders en reizigers te rnaken, 
wat aanbetreft wegen en uitspanning. 
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16. De Landdrosten, Speciale Landdrosten, Veld- Jurisdictie. 
kornetten, Assistent-ve1dkornetten en Resident-vrede-
rechters, zullen jurisdictie hebben in de beslissing van 
alle overtredingen, vallende onder de voorzieningen van 
deze wet. 

17. Wet no. 13, 1870, en alle vroegere Volks- Herroepingsclau
raadsbesluiten aangaande uitspanningen in strijd, met sule. 
deze wet worden hierbij herroepen. 

18. Deze wet treedt in werking op 1 November Inwerkingtreding. 
1890. 

Gou vern em en tskantoor, 
Pretoria, 2 Juni 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

WET No. 2, 1893, l) 

MET BETREKKING 'fOT DE BANKEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 

Goedgekeurcl en vastgesteld bij besZ.uit van den Edelachtb. Ee1·sten 
Volksraacl ondet art. 216. dd. 29 ][e·i 1893. 

I. Iedere bank, die op den datum van inwerking
treding dezer wet zaken doet in de Zuid-Airikaansche 
Hepubliek, zal gerechtigd zijn tot eene vergunning van 
de Regeering tot het uitgeven van bank bi1jetten onder
worpen aan de bepalingen van deze wet. 

II. Geene bank, die na den datum van inwerking
treding dezer wet opgericht wordt in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, noch eenige private persoon zal eigene bank
biljetten mogen maken of in om loop brengen, zonder 
vooraf eene vergunning voor dat doel verkregen te hebben 
van de Regeering, die de noodige voorschriften zal maken 
voor het verkrijgen van zulke vergunningen. 

De Regeering zal het recht hebben zulke vergunning 
te weigeren. 

1
) Deze wet vervangt wet 110. 22, 1892. Zie verder Gouvernements

kennisgeving no. 418, 1891, bladz. 404 van dit wetboek. 
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HI. lndien eenige bank in de Zuid-Afrik.aansche 
Republiek de uitgifte van bankbiljetten staakt, of in 
gebreke blijft hare bankbiljetten in wettige muntspecie 
te betalen, zal haar recht tot bet uitgeven van bank
biljetten onmiddEtllijk eindigen en zal in het laatste geval 
niet hernieuwd worden. 

IV. Ret bedrag in bankbiljetten, dat eenige banl{ 
in haar geheel in omloop brengt, zal haar gestort kapi
taal niet mogen overtreifen. 

V. Bankbiljetten van banken, die zaken doen in 
de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, welke bankbiljetten 
niet betaalbaar zijn te Pretoria of et~nige andere plaats 
binnen de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, zullen niet 
gemaakt of in omloop gebracht mogen worden. 

VI. Geen bankbiljet zal gemaakt of in omloop ge
bracht worden binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
voor eenig bedrag van minder dan £1 sterling. 

De bankbiljetten zijn steeds op vertoon in wettige 
muntspecie betaalbaar b\j de hoofdbanken, bijbanken 
en agentschappen in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek. 
De betaling door de bijbanken en agentschappen kan 
echter worden uitgesteld, uitgezonderd te Pretoria en 
de plaats, waar de biljetten betaalbaar zijn, totdat de 
specie van het hoofdkantoor, of als de bank geen hoofd
kantoor in de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft, van 
Pretoria zal kunnen ontvangen zijn. 

VII. Iedere bank, die binnen de Zuid-Afrikaansche 
Republiek bankbiljetten uitgeeft of zal hebben uitge
geven, zal te allen tijde te haren hoofdkantore in 
deze Republiek of te haren hoofdkantore en b\jkantoren 
beide binnen deze Republiek een dekking in wettige 
muntspecie voorhanden hebben, gel\jkstaande met 33 1/ 3 
percent van de geheele waarde van alle bankbiljetten 
ten tijde ~.n omloop, en voor het saldo andere voor
handen baten in deze Republiek. 

VIII. ledere bank, die bankbiljetten uitgeeft of zal 
hebben uitgegeven, zal behoorlijk aanteekening houden 
van de nummers en waarde derzel ve. 

IX. Iedere bank zal aan de beambten, door de 
Regeering te worden aangesteld. voorleggen alle boeken 
van rekeningen met betrekking tot de uitgifte van 
bankbiljetten en tot de dekking in contanten, en zal 
dergelijken beambten op alle redelijke t\iden toestaan 
bedoelde boeken t~ inspecteeren en gezegde dekking in 
contanten te exam1neeren. 
. X. El~z baJ?-~biljet, gemaakt e!l in om1oop gebracht 
In de Zutd-Afnkaansche Repubhek, zal van een zegel 
voorzien zijn ter waard~ van een penny, te worden be
taald door de bank, dw hetzelve maakt en in omloop 
brengt. 
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XI. Voor overtrading van de bepalingen dezer '"'vet Strafbcpalingen. 
zullen de voJ gende boeten opgelegd 'vorden : 

a. Voor bet maken, of in omloop brengon van 
bankbiljetten, niet overeenkomstig de bepa
lingen dezer wet en voor verzuim dezelve 
te doen zegelen als hierin voorzien, eene boete 
van ten hoogste £100 Sterling voor ieder biljet. 

IJ. Voor het niet voorhanden hebben van eenc 
dek king in goud tot het vastgestelde bed rag, 
eene boete ten hoogste gelijkstaande met het 
bedrag van het tekort voor elken dag of 
gedeelte van een dag gedurende welken of 
hetwelk de dekking minder is dan het vast
gestelde bedrag. 

c. V oor het maken van onjuiste opga ven van het 
bedrag of de waarde van biljetten in omloop 
of van het bedrag van de dekking in goud 
eene boete van ten hoogste £100 sterling. 

d. Voor bet maken van opzettelijk valsche of 
bedriegelijke opgaven van het bedrag of van 
de waarde van biljetten in omloop, of van 
het bedrag van de dekking in goud; ieder 
persoon, die zoodanige opgave maakt of 
onderteekent, zal gestraft worden met ge
vangeLisstraf, met of zonder harden arbeid, 
voor den tijd van ten hoogste d rie jaren. 

e. Voor het verstrekken van eene valsche opgave 
aan de Regeering (anders dan de opgaven, be
doeld in de twee voorafgaande sub-afdeelingen) 
of overtredingen van eenige andere voorziening 
van doze wet, eene boete van £10 tot £500 
sterling, of eene gevangenisstraf, 1net of zonder 
harden arbeid, een jaar niet te bovengaande. 

f. Behalvo de booten en straffen voornoemd, zal 
de Regeering de rnacht hebben aan de be
treffende bank hot recht te ontnemen bank
biljetten nit to gcven. 

y. l>e Regeering kan uit de vcl'lmalde boeten 
aanklagers eene belooning toekennen. 

XII. ledere bank ;~,al van tijd tot tijd aan de Regee- Bank moet naam 
ring mededeeling doen van den naarn van een verant- van persoon, die 

d l .. k · d l""k verantwoordelijk is, woor e lJ persoon of van verantwoor e lJ e personen opgeven. 
voor ieder barer bijkantoren en kantoren, wiens of wier 
plicht het zal z\in de verscheidene opgaven, staten en 
den balansstaat in deze wet vermeld te verschaffen 
en hij zal of zij zullen dezelve van zijne ofhunne hand-
teekening voorzien. 

lndien ee1nge bank aan de. regulatien van dit artikel 
niet voldoet, zal de Hegeering het recht hebben de ver-
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gunning tot het maken en in omloop brengen van 
bankbiljetten terug te trekken, na de bank gehoord of 
opgeroepen te hebben. 

XIII. V oor het doel van deze wet zal hot woord 
« bank )) insluiten eenige rnaatschappij, genootscbap, 
compagniescbap of persoon, zaken doende in eenige 
bezigbeid, welke gewoonlijk door bankiers gedreven 
wordt; en bet woord « uitgifte )) of cc het in omloop 
brengen)) zal onder andere insluiten de uitbetaling of 
het deponeeren als securiteit van eenig bankbiljet door 
de bank, verantwoordelijk voor de betaling van het 
bedrag daarvan of door eenige andere bank of door 
eenig agent van een bijkantoor of ambtenaar van zoo·· 
danige bank en wel wanneer gezegd biljet al of niet 
te voren is uitgegeven terzelfder of te eeniger andere 
plaatse. . . 

XIV. Alle bankbiljetten, welke op den dag van 
afkondiging van deze wet in omloop zijn, mogen in 
omloop blijven, totdat dezelve zullen gedeponeerd wor
den in, of ontvangen worden door de bank, welke ge
houden is bet bedrag daarvan te betalen of door eenige 
andere bank, of door eenig bijkantoor, agent of amb
tenaar van zoodanige bank, en zullen niet weer in 
omloop gebracht worden door gezegde banken, bijbanken, 
agenten of ambtenaren, mits dat niets in dit artikel 
vervat, het in omloop brengen van zoodanig biljet zal 
beletten, indien betzelve volgens den inhoud betaalbaar 
is gemaakt in deze Republiek en gezegold is overeen
komstig de bepalingen deze1· wet. 

XV. Alle bankbiljetten, tltans in mnloop, welke nlet 
uitgegeven zijn overeenkomstig de voorschriften van 
deze wet, rnoeten na zokeren dag, te worden vastge
steld door kennisgeving der Regeering in de Staatscourant, 
ingetrokken worden. 

XVI. Alle bankbiljetten, in omloop gebracbt door 
eenige in de Zuid-Afrikaansche Republiek gevestigde of 
vertegenwoordigde instelling, zullen niet in de Gouver
nementskantoren in betaling worden aangenomen. 

XVII. Zoo spoeclig mogelijk na alloop van iedero 
maand, iedere veertien dagen, o1. iedere week, naar keuze 
der Regeering, zal nlkc hank conn verkorto halans aan 
ltet Gouvernmnent inzenden, zoodanige hijzonderhedon 
inhoudende 1net hetrekking tot do verrichtingon van 
hare kantoron of bijkantoron in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en opgemaakt in een door de Regeering 
goedgekeurden vorm. Iedere bank zal daarenboven zoo 
spoedig mogelijk na het eindo van lmar boekjaar aan 
de Regeering inzenden een balans, winst- en verlies
rekening en een verslag over het afgeloopen jaar. Deze 
documenten zullen ten genoege der Regeering door 
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bewijzen gestaafd en als echt gewaarmerkt moeten zijn. 
De Hegeering doet deze balansen, winst- en verlies
rekeningen en verslagen op de kosten der betreifende 
bank in de Staatscourant publiceeren. 

In gcval van overtreding van eenige voorziening in 
dit artikel, zal de zoo overtredende bank eene boete 
betalen van £500 sterling, en zal naar goeddunken van 
de Hegeering hare vergunning, bedoeld in artt. 1 en 2 
dezer wet verbeuren. 

XVIII. Geene van de voorzieningen van deze wet 
znllen van toepassing z~jn op «De Nationale Bank der 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, Beperld>), of op de bank
biljetten, door haar uitgegeven of te worden uitgegeven, 
doch laatstgenoemde bank zal bestuurd worden door 
de bepalingen, vervat in de concessie van den 9den dag 
van Augustus 1890, en de speciale wet van gezegde bank. 

XIX. Deze wet zal in werking treden dadelijk na 
publicatie in de Staatscourant. 1

) 

Gouvernementskantoor. 
Pretoria, ~ J uni 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

MIJNREGULATIES. 

Goedgelceur(l en vastuesielrl lJ1) be~Jlwit van den Edelachtbaren 'T'/I!eeden 
Vollcm·aacl, art. 202, (hl. 29 JYiei 1893, en b,ij art. 280, dd. 
8 Jun:i flaaropvolgende, doo1· den R(lelachtbm·en Eersten Yollcs
raa(l vom· lcenn'isgeving aangenomen. 

Strafbepaling. 

Deze wet slaat niet 
op de Nationale 
Bank der Z. A. Rep. 

Inwerkingtreding. 

Alle mijnbewerkingen staan onder hot toezicht van Toezicht van wege 
den Staatsmijningenieur en van de door de Regecring de Regeering. 
daartoo behoorlijk aangestelde Mijninspecteurs. 

Dit toezicht strekt zich uit over: 
I. De beschutting der oppervlakte in het belaug 

der persoonlijke veiligheid en van het publiek verkem\ 
II. De veiligheid der rnijnwerken. 

1
) Deze wet werd voor de eersw maal gepubliceerd in de Staat8-

courant van 7 Juni 1893. 
2

) Zie de instructies voor de Mijninspecteurs in Gouv. Kg. no. 226/1893. 
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III. De veiligheid van het leven en de gezondheid 
der arbeiders. 

Onder dit toezicht staan ook de stampmolens, be
nevens de andere inrichtingen voor de mechanische 
voorbereiding der ertsen, de inrichtingen voor sehei
kundige behandeling der ertsen, de hoogovens (smel-
terijen), de stoornketels en drijfwerken. · 

I-Iet beproeven en controleeren der stoomketels en 
drijfwerken geschiedt door daarvoor speciaal aange
stelde inspecteurs. Aileen behoorlijk gequalificeerdo 
personen, die minstens een jaar hoofdopzichter van 
mijnen geweest zijn, zullen na overleg met bet Hoofd 
van mijnwezen en den Staatsmjjningenieur door de 
Hoogedele Regeering als Mijninspecteurs 'vorden aan
gesteld. 

I. BESCHUT'l'ING DER OPPERVLAI<TE. 

§ t. V\r aar groote scheuren en aardstortingon aan 
flo oppervlakte zijn veroorzaakt door het bewerken 
van mijnen, of waar die kunnen verwacht worden, 
moeten zoodanige plaatsen omheind worden, of moeten 
aldaar in het oog vallende borden geplaatst worden, 
om personen daarvoor te waarschuwen en den door
gang te beletten. Voor strafbepaling zie § ·131. 

§ 2. Bij de bewerking van mijnen mogen voor de 
veiligheid van openbare pleinen, wegen, spoorwegen, 
begraafplaatsen, erven, standplaatsen, tuinen, bewaar
plaatsen, rivieren, waterrechten en alle andere te be
veiligen gronden en voorwerpen, wanneer en voor zoover 
deze niet kunnen ver1egd of verplaatst worden, niet 
alleen de loodrecht daaronder gelegen rifTen, kolen
beddingen of andere 1nineralen-depositas niet uitge
graven worden, maar moeten nog op zoodanigen afstand 
van de grenzen derzelve blijven staan als de Mijn
inspP.cteur zal bepalen. 

De massa rif of rnineralenlaag, die op deze wijzo 
moet staan blijven, wordt veiligheidspijler genoemd. 
V oor strafbepaling zie § 135. 

§ 3. De doorgraving der in § 2 bedoelde veilighuids
pijlers door gangen, tot de daarstelling van eene 
ondergrondsche verbinding ( cmnrnnnicatie) tussehen van 
elkander gescheiden mijnwerken, is slechts veroorloofd 
met de uitdrukkelijke schriftelijke toesterrnning van den 
Mijninspecteur, en onder inachtneming van de door 
dezen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Het ver
zwakken .dezer veiligheidspijlers, door die gedeeltel~jk of 
geheel urt te graven voor het doel om bet mineraal 
daaruit te gewinnen, is slechts veroodoofd met de 
bijzondere toestemming van de Hegeering, onder zooda-
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nige bepalingen als door den V olksraad zullen worden 
goedgekeurd, en onder opvolging van de door den Staats
mijningenieur bepaalde veiligheidsmaatregelen. Voor 
strafbepaling zie ~ 135. 

§ 4. Op kolen1nijnen moet de kolen-afval niet 
worden opgehoopt op plaatsen waar scheuren of aard
stortingen bestaan, of waarschijnlijkheid bestaat voor 
bet ontstaan daarvan, tengevolge der mijnbewerking. 

Er zullen voorzorgen genomen worden om het 
verstuiven van inbrandgeraakte kolen-afval te beletten. 

Het opruimen van hoopen kolen-afval door die in 
brand te steken is verboden. Voor strafbepaling zie 
~·134. 

§ 5. De openingen (monden) van schachten, die 
tijdelijk, of voor goed, buiten gebruik zijn, of slechts 
voor ventilatie dienen, evenals ook andere open werken, 
moeten zoodanig omheind worden, dat niemand buiten 
zijn eigen schuld daarin kan vallen, of op andere wijze 
<laardoor letsel bekomen kan. 

Prospecteergreppels - ook de reeds bestaande -
rnoeten in do riabijheid van verkeerwegen en tot een 
lengte van minstens 20 yards daarvan, toegevuld worden. 

Ingeval betreffend.e claims aan het Gouvernement 
vervallen zijn, of de grond als publieke delverij geslo
ten is, zal, wanneer forn1eele klachten inkomen, de 
uitvoering dezer veiligheidsmaatregelen door de Regee
ring geschieden. Voor strafbepaling zie § 131. 

§ 6. Prospecteergreppels moeten zoodanig gemaakt 
worden, dat de uitgeworpen aardmassa zoo gelijkmatig 
mogel~jk, damsgewijze, naar beide zijden verdeeld wordt. 
Voor strafbepaling zie § 131. 

§ 7. Bij de behandeling van tailings en c<concen
trates,)) tot het uittrekken van goud door middel van 
chemicalien, moet de toegang, toevallig of zonder opzet, 
tot het schadelijke of giftige chemicalien bevattende 
afloopwater, door omheiningen of op andere wjjze -ver
hinderd worden en, zoo noodig, moet door waarschu
wingsborden, op doelmatige plaatsen aangebracht, tegen 
het bezigen van dit water \vorden gewaarschuwd. 

In geen geval mag cyankaliumhoudend. water vrij 
wegloopen zonder te voren onschadelijk gemaakt te zijn. 
Voor strafbepaling zie § 135. 

II. VEILIGHEID VAN DE MIJNWEHKEN. 

§ 8. Bij de ontwikkeling der mijnen moet de growl 
aan de binnenzijde van hunne grenslijnen, ter breedte 
van 10 voet van af die grenzen, onaangeroerd blijven, 
als veiligheid.spijlers, om een eventueelen doorbraak 
van mijn water in de aangrenzende m~jn te verhinderen. 
Voor strafbepaling zie § -135. 

Voorschriften voor 
kolenmijnen. 

Mond der schacht. 

Prospecteergreppels 

Dito. 

Bewerking van 
tailings enz. 

Maatregelen tegen 
doorbraak v. mijn
water. 
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Veiligheidspijlers. § 9. Het afgraven, doorgraven, of verzwakken dezer 
veiligheidsgrenspijlers rnag niet geschieden dan onder 
uitdrukkelijke overeenkomst rnet den vertegenwoordiger 
der aangrenzencle rn~jn, of met toestemming van den 
~Ujninspecteur. Voor strafbepaling zie § 135. 

Beklecding der § 10. ledere werk- of pompschacht nwet daar, waar 
schacht. het gesteente van den wand niet vast is, op veilige wijze 

bekleed worden. V oor strafbepaling zie § 134. 
Bekleeding der § 11. De gezamen lijke onrlergrondsche m~jnwerken 
rnijnwerken. moeten, bij ongenoegzame vastheid van het gesteente, 

veilig betimmerd, bemetselcl of op andere wijze verzekenl 
worden en, zoolang zij in gebruik zijn, in zoodanigen 
veiligen toestand onderhowlen worden. Voor strafbe
paling zie § 134. 

Losse voorwerpen 
rnogen niet dicht 
bij de opening 
eener schacht liggcn 

Ats1 ui ting v. schach
ten enz. 

Zijwaartsche om
gang. 

Haspelwerk. 

Voorschriften voor 
het hijschen door 
middelv. mach:nes. 

111. VEILIG HElD DEH :MIJNWERKERS. 

A. Ilijschen, rnijnladders en vervoer van rnijnwerkers. 

§ 12. Gereedschappen, hout, steenen en andere losse 
voorwerpen mogen niet op zoodanigen afstand van de 
schachten aan de oppervlakte en die in de galerijen 
(winzes), hetzij deze vertikaal zijn of hellend, nederge
legd en gelaten worden, dat het naar beneden vallen 
dezer voorwerpen daarvan het gevolg kan zijn. Voor 
strafbepaling zie § 131. 

§ 13. De openingen aan den bovenkant, en aile toe
gangen tussehen de oppervlaktc en den -voet van 
sehachtcn t~n tusschcnschaellten (winzes), en alle rol
gaten (shoots of slidingholes) 1noetcn rnet eene beweeg
barc afsluiting voorzien worden, die verhindert dat 
iemand, zonder opzet of toevallig, daarin vallen kan. 
Voor strafbepaling zie ~ 132. 

§ 14. Wanneer zoodanige rnijn·werken, in het vorjgt~ 
art. bedoelcl, direet uitmondcn in een vervoergang, dan 
moet bet passeeren Yan dezc plck door rniddel van cen 
korten z~iwaartsehcm omgang (side-gallery) of door over
' lckkingen tegen eventueel nedervallende voorwerpuu 
veilig gernaakt worden. Voor strafhepaJlng zie § 132. 

~ 1G. A lie lmspelwc·rk rnont zoorlanig ingerieht zijn, 
dat het hijselten, zoowel als bet aJnemen en inhangen 
dcr opllaal bak ken, zonder gevaat' voor de arbciders kan 
gesehieden. voor strafbepaling zie § 132. 

§ 16. Geschiedt het hijschen door middel van rna
ehines, dan moet aan de trornrnelas een voldoend 
rerntoestel aangebraeht zijn, op zoodanige w~ize dat de 
rnaehinist dat gemakkelijk en zeker van uit z~ine stancl
plaats aan den stuurgreep kan behandelen. Voor straf
bepaling zie § 132. 
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§ 17. Het is verboden om, zonder daartoe veroorloofd 
te zijn, de schachthuizen, en alle dergelijke ruimten, 
waarin machines of ketels zijn opgesteld, te betreden. 

Dit verbod rnoet door waarschuwingsborden aan 
aUe toegangen bekend gemaakt worden. V oor strafbe
paling zie § 1:-31. 

§ 18. Bij het zinken van schachten mogen de ophaal
bakken of emrners niet te hoog worden gevuld, zoodat 
de inhoud er uit kan vallen. 

Wanneer zulks door de werklieden wordt ver
eischt, moeten de schachten van leiders (guides) voor 
de e1nmers voorzien worden. V oor strafbepaling zie 
§13Q . 

§ _l 9. Bij het zinken van schachten moeten de op
en neergelaten wordende materialen, zooals gereed
schappen, werktuigen, hout enz., wanneer deze boven 
den rand van den bak of em mer uitsteken, met een 
bindstrik aan hun boveneind aan het ophaaltouw be
vestigd worden. Voor strafbepaling zie 9 130. s 20. Bij geregelden hijscharbeid in vertikale 
schachten, door middel van machines, rnoet een zelf
werkende afsluiting van den schachtmond, bijvoorbeeld 
door valluiken, aangebracht worden. Voor strafbepaling 
zie § 132. 

§ 21. Op de plaatsen waar vervoergangen in de 
schacht uitkomen (pit-eyes) moet voor een weg wor
den gezorgd, waardoo1· de werklieden de schacht kunnen 
passeeren zonder cloor de hijschafdeeling te gaan. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

§ 22. Flet betreden der hijschafdeelingen van de 
sehacht, tijdens het hijschen, is verboclen. Voor straf
bepaling zie § 130. 

§ 20. In alle schachten die voor hijschal'beid wor
den gebruikt, moeten behoorlijke seintoestellen voor
handen zijn, die in staat stellen van uit aile afzonder
lijke _ laadplaatsen naar de bank (pit-mouth) en omge
keerd door rniddel van duide1ijk afgebroken slagen of 
signalen, teekens te wisselen. 

Evenzoo rnoet de bank met de machinekamer door 
eene doelmatige seininrichting in verbinding gebraeht 
worden. Vnm strafbepaling zie §132. 

§ 24'. In gangen waarin het vcrvoer tuaehinaal ge
schiedt, rnoetcn behoorlijke seininrichtingen aange
bracht worden, die in staat stellen orn van uit ieder 
willekeurig punt in den gang, aan den machinist seinen 
te geven. 

Voor de veiligheid der personen, die zich in deze 
gangen hevinden rnoeten, waar zulks noodig is, op af
Rtanden van niet meer dan 50 yards, open ruimten voor 
schuilplaats aanwetig zijn. Voor strafbepaling zie § 13'1. 

Verbod tot het be
treden van schacht
huizen enz. 

Maatregelen voor 't 
zinken v. schachten. 

Dito. 

Zelfwerkende af
sluiting van den 
schach t-mond. 

Krnising v. vervoer
gar:gen en schach
ten. 

Betreding der 
hijschafdeelingen 
tijdens 't hijschen 
verboden. 
Seintoestellen in 
schachten. 

Dito in vervoergan
gen. 
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§ 25. De machinist van de hijschschacht mag niet 
eerder ophalen of neerlaten dan nadat hem het be
paalde teeken daartoe gegeven is. Voor strafbepaling 
zic § 130. 

§ 26. De gebruikte seinen moeten in allc rnijnen 
gelijk zijn, en zijn als onder: 

Lfjst van schachlseirwn. 

1. -·w erkseinen : 
Het sein om een bak of «skip>> optehalen, 

zal zijn . . . . . . . (~en. 
Om den bak te stoppen . . . . . . . . . een. 
Om den bak neer te Iaten . . . . . . . . twee. 
Om weer optehalen, nadat hij gestopt heeft vier. 

H.-Neerlaten van personen : 
De man boven (banksman) zal aan den man 

onder (onsetter), wanneer personen gaan 
afdalen, seinen . . . . . . . . . . . drio. 

Hot antvvoord daarop, vb6rdat do personen 
in den bak gaan, zal zijn . . . . ... <lric. 

l>e bak in de put, gereecl zijnde om opgebaald 
te worden, moet de rnan onder ( onsetter) 
aan den man boven (banksrnan) seinen {•{•n. 

De n1an boven (banksman) zal daarop aan (len 
rnachinist seinen orn den bak te laten gaan (~{~n. 

111.-0phal(m van personen: 
De man onder ( onsetter) zal aan den nmn 

boven (banksman), wanneer personen 
zullen opgaan, seinen . . . . . . . . drie. 

Het antwoord daarop zal z\jn . . . . . . drie. 
:Maar vb6rdat de personen in den bak gaan, 

moet de man boven (banksrnan) aan den 
rnan onder (onsetter) seinen . . . . . c{·n. 

De persouen, gereed zijnde om optegaan, 
zal de man onder ( onsetter) aan den 
rnan boven (banksman) seinen om den 
bak te Iaten gaan . . . . . . . . een. 

Speciale se'inen. 

Door den lwofdopzicltter (manager) van eene rnijn 
kunnen speciale seinen worden voorgeschreven, mits 
niet .in tegenspraak rnet en alleen als aanvulling van 
bovenstaande lij st. 

Iemand, niet daartoe gemachtigcl zijnde, is het vor
boden seinen to geven. 

Aennisgevingen, de beteekenis van alle seinen ver
klarende, moeten worden aangeplakt in de rnachine
l<amer, aan de hank (pit-mouth) en op aile stations in 
de schachten. Voor strafbepaling zie § 131. 
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§ 27. In steilhellende en vertikale ladderschachten 
moeten rustplaatsen aangebracht worden op afstanden 
van niet meer dan 30 voeten, vertikaal gemeten. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

§ 28. De ladders moeten stevig aan de betimmering 
der schacht vastgemaakt E'n in goeden toestand onder
houden worden. 

In vertikale schachten rnoeten de ladders in eenig
zins hellenden stand gesteld worden. Het is strong 
verboden de ladders eene achteroverhellende richting 
te geven. V oor strai be paling zie § 132. 

§ 29. Waar bijzondere omstandigheden dit ver
eischen, mogen hij uitzondering, met toestemming van 
den 1\1ijninspecteur, de ladders ook loodrecht gesteld 
\vorden. s 30. Bij den mond der schacht en bij iedere rust
plaats en platform moeten of de ladders minstens 3 
voet hoven uitsteken, of moeten stevige handgrepen 
zijn aangehracht. Voor strafhepaling zie § 132. 

§ 31. Op aile -rnijnen, waar bet niet veroorloofd is 
door middel van eene machine op te gaan of af te 
dalen, moet zulks aileen geschieden in de voor dat 
doel aangewezen ladderschachten. 

Het op- of afklimmen in andere schachten of 
schachtafdeelingen is slechts veroorloofd aan de per
sonen, met het nazien of repareeren belast. V oor straf
hepaling zie § 130. 

§ 32. W anneer de ladderschacht slechts eene af
scheiding is van eene, ook voor andere doeleinden 
dienende schacht, dan moet z~j naar de zijde der hijsch
afdeeling veilig afgeschut worden. Voor strafhepaling 
zic § 132. 

~ 33. Bij het op- of atklimmen in de vertikale 
schachten is het verhoden werktuigen of gereedschappen 
rnede te nernen. Voor strafbepaling zie § 130. 

§ 34. Het opgaan of afdalen door middel van het 
touw in de lus, of in een ledigen m\jnbak of- ernmer. 
is hij uitzondering alleen h~j het zinken van prospec
teerschachten geoorloofcl. Voor strafhepaling zie § 130. 

§ 35. Iedere mijn moet voor het opgaan en afrlalen 
der arheiders van minstens twee daartoe ingerichte 
schachten of uitgangen naar de oppervlakte voorzien 
zijn, die van uit aile arheidsplekken der m~jn toegan
kelijk zijn en niet in een en hetzelfde schachthuis hoven 
uitkomen. 

Het is niet noodzakel~jk dat deze schachten of uit
gangen tot dezelfde mijn behooren. 

Zonder de toepassing van dezen veiligheidsmaat
regel is het bewerken der mijn verhoden, tenzij daartoe 

Rustplaatsen in 
ladderschach ten. 

Vereischten voor 
ladders in schach
ten. 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

Dito. 

Op- of afklimmen 
rnetgereedschappen 
verboden. 

Opgaan en afdalen 
door middel van h. 
touw in de Ius enz. 

{edera mijn rnoet 
minstens twee uit
gangsschachten 
hebben. 
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door den Mijninspecteur tijdelijk eene bijzondere toe
stemming verleend is. Voor strafbepalingen zie § 135. 

§ 36. Voor het geregeld ophalen en neerhalen van 
de mijnwerkers moeten niet anders dan door en door 
vertrou w bare, ervaren rnachinisten aangenomen worden. 
Voor strafbepaling zie § 132. 

§ 37. Er mogen voor het ophalen en neerlaten der 
mijn werkers niets anders dan de best vervaardigde en 
zich in goeden toestand bevindende touwen gebruikt 
worden. 

Deze moeten eene draagkracht bezitten, die voldoen 
zou voor het zesvoudige der grootste belasting. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

~ 3~. Een gelijk reservetouw moet steeds in voor
raad gehouden worden op mijnen, waar slechts eene 
hijschschacht is. Voor strafbepaling zie ~ 131. 

§ 39, De veiligheid der hijschtoestellen, dienonde 
voor het ophalen en neerlaten der mijnwerkers, moet 
iedere week door een zorgvuldige beproeving van aile 
onderdeelen onderzocht worden, en bet resultaat van 
dit onderzoek moet door den verantwoordelijken per
soon in een daarvoor bestemd boek opgeteekend wor
den. 

Voordat eene ploeg met het werk begint, moeten 
de geladen bakken eenmaal opgehaald worden, voordat 
eenig persoon op- of neergelaten wordt. Voor straf
bepaling zie § 132. 

§ 40. Indien in eene mijn het hijschtoestel niet 
voorzien is van eene inrichting, waardoor het over
winden wordt belet, dan zal, wanneer personen worden 
opgehaald, bet bakgestel, nadat het een punt in de 
schacht heeft bereikt, te worden bepaald door de 
speciale regulaties, met geen grootere snelheid worden 
opgetrokken dan van 3 mijlen per uur. Voor straf
bepaling zie § 132. 

§ 41. Aan iedere machine, voor h et vervoer van 
menschen dienende, moet een dieptemeter, hoven en 
behalve de noodige teekens aan bet touw, aangebracht 
z~jn, die den machinist den stand van den bak in de 
schacht aanwijst. Voor strafbepaling zie § 132. 

~ 42. De bakgestellen, voor het ophalen en neer
laten der mijnwerkers, moeten met eene overdekking 
voorzien zijn, en voor het geval dat het touw breekt, 
eene doelmatige vanginrichting hebben. Voor straf
bepaling zie § 132. 

§ 43. Gedurende het ophalen en neerlaten van 
menschen, door middel van touw, moet met iederen 
anderen h~jscharbeid in de schacht opgehouden worden. 
V oor strafbepaling zie § 130. 
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§ 41. Op beladen bakken of «truckS)) rnogen de Beladen bakken 
miJ. n werkers niet opgaan of afdalen. V oor strafbermling: mogen nietgebruikt 

u '-' worden voor ver-
zie § 130. voer v. menschen. 

B. VEN'l'ILATIE EN VERLICHTING. 

§ 45. In alle mijnen moet op zoodanige w~jze voor 
een toereikenrle ventilatie gezorgd worden, dat de ge
zamenlijke arbeidsplekken en de te passeeren gangen 
onder gewone omstandigheden zich in een tot arbeid 
geschikten toestand bevinden. Voor strafbepaling zie 
§ 132. 

§ 46. Mijnw3rken, in het bijzonder schachten en 
tnsschenschachten, die verlaten of voor een tijd buiten 
bewerking gesteld wanm, rnoeten, voorclat daar.in de 
arbeid hervat wordt, met een hran<lend Iicht onder
zoeltt worden of daar· ook verstikkend gas (foul air) 
aanwezig is. Voor strafbepaling zie § ·131. 

§ 47. Het is verboden om zonder daartoe veroorloofd 
te zijn, afgesloten gedeelten der rnijn te betreden. Voor 
strafbepaling zie § 130. 

§ 48. Gesloten rnijnwerken moeten door kennis
gevingborden worden kenbaar gemaakt. Voor straf
bepalin cr zie ~ 13/1. 

§ 49. Op iedere kolenm~jn n1oeten, zoolang zich daar 
geen ontplofbare gassen (fire-damp) vertoond hebben, 
voor eventueele gevallen, veiligheidslampen voorradig 
gehouden worden. Voor strafbepaling zie § 131. 

§ 50. De laadplaatsen (pit-eyes) in de vertikale en 
hellende schachten en in de gangen, waarin door middel 
van machines vervoer plaa1s heeft, evenals ook, bij 
nacht-arbeid~ de plaatsen aan de oppervlakte waar ge
werkt wordt, mneten gedurende den arbeid door vast 
aangebrachte verlichting verlicltt worden. Voor straf
bepaling zie § 13·1. 

§ 51. Het is verbodon zonder licht in onverlichte 
gedeelten der rhijn te gaan. Voor strafbepaling zie § 130. 

C. Springmateriaal, opberginy, uUdeeliny en vervoer. 

§ 52. De magazijnen voor ontplofbare sto1Ten (spring
materiaal) op de mijnen, mneten aan c1e oppervlakte 
worden opgericht. Voor strafbepaling zie § 132. 

§ 53. Toesternming tot het oprichten v,tn magazijnen 
voor springmateriaal op de Jnijnen, rnoet van den 
Mijninspecteur worden vorkregen, en wordt afhankelij k 
gesteld van de vervulling der navolgende bepalingen: 

a. De magazijnen moeten minstens 200 yards van 
alle gebouwen, waar zich menschen kunnen 

Voldoende ventiJa
tie. 

Onderzoek in verla
t.en schachten v66r 
de hervat.t.ing v. d. 
arbeid. 

Verbod v. bet.reding 
der afgeslot.en ge
deelt.en der mijn. 

Kennisgeving. 

Veiligheids lam pen. 

Verlicht.ing v. laad
plaatsen enz. 

Betreding der on
verlichte deelen der 
mijn zonder licht 
verboden. 

Magazijnen v. ontpl. 
stoffen. 

Voorwaarden voor 
het verleenen der 
vergunning tot het 
oprichten van die 
magazijnen. 
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opbouden, van openbare wegen en spoor
wegen verwijderd zijn, tenzij van den Mijn
inspecteur toestemming is verkregen om ze 
op korteren afstand te plaatsen. 

b. De rnuren der magazijnen moeten van doel
rnatige en soliede constructie zijn. 

c. Het dak moet zoo licbt mogelijk, maar brand
vrij zijn. 

d. In geval de gezarnenlijke voorraad ontplof
bare sto(fen, van een of verschillende soorten, 
in een magazijn tijdelijk meer dan 5000 lbs. 
bedraagt, mag bet magaz~in niet bloot staan, 
maar rnoet met een aarden of steenen om
walling, tot de hoogte van het dak, omgeven 
zijn; en de ingang der om walling, waarin 
eene afs1uitende poort of deur 1noet aan
gebracht zijn, mag niet in rechtl~jnige ge
meenscbap met de deur van bet magazijn zijn. 

e. Ieder magazijn moet van een vertrouwbaren 
bliksemafleider voorzien zijn. 

f. Het magazijn mag geen vensters bebben, en 
bet licht mag alleen door de geopende deur 
ink omen. 

g. Al het nagel of spijkerwerk moet van hout, 
koper of zink zijn, en de vloer moet met 
dekens of even doelmatige bedekking belegd 
worden. 

h. Het magazijn moet volkomen droog zijn. 
't. Nitro-glycerine-preparaten mogen tezamen rnet 

buskruit in hetzelfde magazijn niet anders 
bewaard worden dan in afzonderlijke, van 
elkander gescheiden afscbuttingen. 

k. Scbietmiddelen, in bet bijzonder slagboedjes 
(detonators), mogen niet in dezelfde rnimte 
tezamen met de ontplofbare stoffen bewaard 
worden. 

l. V 6or in bet magazijn binnen te treden moe ten 
alle brandverwekkende voorwerpen, als vuur
houtjes, brandende tabakspijpen, open lichten 
en dergelijke, weggelegd worden, en het 
magazijn mag niet met open licht betreden 
worden. 

V oor strafbepaling zie § 1_32. 
§54. Voor het dagelijksch verbruik van springma

teriaal mogen onder den grond speciale kruitkamers 
ingericht vvorden; doch moeten deze minstens 200 
voet verwijderd zijn van de naastbijzijnde schachten en 
vervoerwegen en n1ogen daarrnede geen directe ge-
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mcenschap heLhon, on or rnogon in eonc karner nooit vo1gem1evoorschrif· 
rneer dan 500 lhs ontplofbare stoffen, van een of ver- ten. 
schillende soor-ten, voorhandon zjjn. 

De hovenstaande bepalingen voor magazijnen hoven 
den grond onder §53 y tot l zijn ook hierop van toe
passing. V oor strafhepaling zie § 132. 

§55. Ontplofb<.ll'e stollen rnogen niot anders dan in Uit<leeliug v. ontpl. 
geheel ten gcbruik geschikten vorrn en hoedanigheid stoffen. 
uitgedeeld \vorden. Voor strafhepaling zie § 132. 

§56. llct openen der kisten rnag .niet .rnet ijzeren Openen van kisten 
of stalen gereedschappen, schroevedramers lutgezonderd. met ontpl. stoffen. 
geschieden. Vom· strafhcpaling zie § 1~~2. 

§57. Voor een cnkelc arheidsplek mag niet rneer Maximum hoevecl
sprin&rmateriaal worden verstrekt dan waarschijnlijk hei<l te verstrekken 

u h · l d' V fh 1. · ontpl. stoffen. voor een dag ar ere noo rg is. oor stra epa rng zre 
§ 132. 

§ 58. Van de uitdeeling der springrnaterialen moet Boekhouding der 
een hoek &rehouden worden, waaruit ka·n worden 

0
aezien verstrekte ontplofb. 

u stoffen. hoe groote hocveelheden aan iederen ploegvoorman 
verstrekt zijn. Voor strafhepaling zie §132. 

§59. Het is streng verhoden de voor gehruik in de Voorschriften voor 
mijnen ontvangen ontplofbare stoffen mede naar huis 't vervoer v. dito. 
te nemen. Voor strafbepaling zie § 132. 

§ 60. De personen, die voorraden springrnateriaal Dito. 
vervoeren. n1ogen zelven geen hrandende lichten dragen. 
V oor strafhepaling zie § 132. 

§ 61. Slaghoedjes (detonators), mogen niet tezamen Dito. 
met springmateriaal in een drager gedaan worden. Voor 
strafhepaling zie § 132. 

§ 62. Het verstrekken van springmateriaal onder of Wie ontpl. stoffen 
bovengronds mag aileen geschieden door den daartoe mag verstrekken. 
door den hoofdopzichter (manager) aangestelden per-
soon of personen, die voor de uitvoering der betreffende 
voorschriften in bet bijzonder verantwoordel~jk gesteld 
rnoeten worden. Voor strafhepaling zie § 132. 

D. Springarbeid. 

§ 63. Op iedere arheidsplek, waar springarheid Gebruik der ontplc 
onder handen is, moet zich in iecleren ploeg tenminste stoffen. 
een mijnwerker hevinden, die met dezen arbeid vol-
komen vertrouwd is en te zorgen heeft clat de hestaande 
voorschriften voor hAt springen aldaar nagekomen 
worden. Voor strafhepaling zie § 132. 

§ 64. Wanneer de ploeg arbeiders zoo groot is, dat Dito. 
niet door Mm voorwerker of aannemer de springarheid 
(klaarmaken der patronen, laden der boorgaten en bet 
sehieten) bezorgd of behoorlijk nagegaan kan worden, 
dan moet deze ploeg in twee schietafdeelingen gesplitst 
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'worden, elk -rnet cen ervarcn mijnwerker. Yoor stt·af
bepaling zie § 132. s G5. In geen geval mogen kleurlingen tot bet klaar
rnaken der patronen, het laden der boorgaten en hot 
schieten toegelaten worden. Het woor·d «kleurling)) 
zal beteekenen iedere Afrikaansche, Aziatische naturel 
of gekleurd persoon, Koelie of Chinees. V oor straf-
bepaling zie § 132. . 

§ 6o. De voorwerker van den ploeg moet voor de 
behoorl~jke inachtneming der navolgende voorseln·iften 
persoonlijk verantwoordelijk gestelcl 'Worden: 

a. .De voor den arbeid van den dag verstrekte voor
raad springrnateriaal moet, op veil:igen afstand 
van de plaatsen waar gmyerkt wordt. in oen 
gesloten houten kist neergezet \vorclen. 

b. De schietmidclelen (detonators) rnoeten afzon
derlijk in bussen of kisten op veiligo wijze 
bewaard worden. 

c. Bij het openen der kisten rnet springmateriaal 
en lJij het klaarmaken der patronen moot 
eerst het licht op veiligen aJstancl van de 
ontplofbaro stof geplaatst worden. 

d. Gedurende het op oenigerlei wijzo behandelon 
der stof is bet rooken verboden. 

e. De ontplofbare stoil'en mogen slechts in den 
vorm van patronen gebruikt worden. Voor 
buskruit-patronen mag alleen goed gelijmd 
papier gebezigd worden. 

f. Bij het gebruik van nitro-glycerine of spring
olie-preparaten, moeten de spring- of schiet
patronen (priming cartridges) eerst kort voor 
hun onmiddell~jk gebruik door inbrengen van 
de, met den aansteker (detonator) voorzicno, 
lont klaargemaakt worden. 

!I· Bij het laden en aanvullen der boorgaten mag 
geen. ijzeren of stalen naald (pricker), krab
ber (scraper), of aanstamper (tamping-rod) 
gebruikt worden, en geen ontplofbare stof 
rnag met geweld in een gat van onvol
doende grootte worden geperst. 

h. Als aar~vulsel (tarnping-material) 1nag voor 
dynam1et alleen los zand, zachte ldei of water 
gebruikt worden; bij buskruit rnag ook zachte 
steen worden gebezigd. 

i. V bbr het ontsteken dee schoten moet door luid 
«flrm) roepen daarvan aan de zich in de nabij
heid bevindende porsonen kennis gegeven 
worden. 
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k. Het ontsteken der schotcn mag slechts door 
ervaren rnijn werkers geschieden. 

l. Ten minste twee man, waarvan een de af
schieter (blasting-man) zijn moet, moeten de 
afgaande schoten tellen. 

tn. Wanneer niet heiden geheel zeker zijn dat 
aile schoten z~j n afgegaan ~ of ingeval een 
schot heeft geweigerd, of de patroon zonder 
ontploffing weggebrand is, mag de arbeids
plek gedurende een half uur na het afschieten 
niet weder betreden worden. 

·wanneer bet afvuren door n1iddel van 
electriciteit geschiedt, mag de arbeidsplek 
direct na het afbreken van den stroom, weder 
worden betreden. 

n. ]Jet uitboren of ontsteken van een schot, dat 
geweigerd heeft, is streng verboden, evenals 
ook, wanneer dynamiet gebezigd was, bet 
uitdiepen van overblijvende gaten. 

n. A an boorgaten, geboord wordende in de nabijheid 
van overgebleven gaten of geweigerde schoten, 
moet zoodanige richting gegeven worden dat 
zij daarmede in geen geval in aanraking komen. 

p. V b6r den aanvang van den arbeid en ook na 
het ontsteken der schoten, moet de voorman 
van den ploeg of de aannemer eerst de arbeids
plek betreden, en de andere arbeiders mogen 
niet eerder naar die plek gaan, dan nadat de 
1nijnwerker die volkomen veilig bevonden 
heeft. 

q. Voordat met boren wordt begonnen, moeten 
eerst alle losse steenen en grond zijn weg
geruimd. 

Voor strafbepaling zie § t30. 

E. Machinerien. 

§ 67. Alle stoomketels en dr~jfwerken moeten onder Toezicht op stoom
persoonUjk toezicht zi;jn van een bevoegd persoon. Voor ketels enz. 
strafbepaling zie § t32. 

§ 68. Alle loopende, gevaarlijke deelen van machines Afschutting der ge
moeten, voor zoover zich in de nabi,_jheid menschen be- vaarlijke deelen 

d · eener machine. vinden kunnen, met een hek of afschutting zoo an1g 
omgeven worden, dat door die machinedeelen geen 
ongelnk, buiten eigen schuld, kan voorkomen. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

§ 60. Alle machinerien moeten steeds schoon wor- Schoonhouden der 
den gehouden en naar bchooren gesmeerd. machines. 
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Uet sclwonlwuden en smercn dnr, gednn~nde het 
loopen slechts met gevaar toegankelijke deelen der 
rnachines, zoowel als het uitvoeren van reparaties aan 
rnachines, en de door de rnachines gedreven inrichtingen, 
is gedurende het in beweging zUn der machinerien 
verboden. . Voor strafbepaling zie § 132. 

§ 70. Het opleggen der riemen op de riemschijven 
gedurende het loopen der machine is verboclen, wan
neer daarbij e;een toestel gebruikt wordt, waardoor alle 
gevaar voor den arbeider is uitgesloten. Voor straf
bepaling zie § 132· 

§ 71. Electrische macbines eenigedci soort en elec
trische geleidingen rrweten zoodanig aangcbracht en 
heschermd worden, dat daardoor geen ongeluk, bniten 
de schuld van den betroJl'ene, gebouren kan. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

~ 72. Bet is verboden de clectrischc geleidingen~ de 
clectrische machines en toestellen, van welken aanl ook, 
aan te raken, en slechts ltet daarmede belaste personeel 
heeft hiertoe verlof onder aanwending van dam·toe g~
schi~te veiligheidsn1aatregelen. Voor strafbepaling zw 
§ 132. 

IY. ARTIEIDERS. 

§ 73. Op iedere 1nijn 1noet een register worden bjj
gehouden van alle personen, aldaar boven en onder den 
grond werkzaam. Voor strafbepaling zie § 1.32. 

§ 7 4. Machinisten en stokers mogen niet I anger dan 
den gewonen arbeidstijd van de schoft aan het werk 
gehouden worden, tenzij zulks volstrekt noodzakel~jk is. 
V oor strafbepaling zie § 132. 

§ 75. Op iedere mijn moet een, aan den ornvang der 
rnijn evenredig ruim vertrek, aanwezig zijn, waar de 
onder den grond werkende arbeiders hnnne kleederen 
kunnen drogen en verwisselen. 

Het machine- en ketelhnis mogen niet voor cllt dool 
gebruikt worden. Voor strafbepaling zie ~ 1:32. 

§ 76. Aan de personen, in of op de mUn -vverkzaam, 
mogen de verdiende loonen niet omtrent of binnen 
eenige kantien. of plaats waar spiritus.lien en mout
dranken verkocht worden, uitbetaald worden. Voor 
strafbepaling zie § 132. 

V. MAATREGELEN BIJ ONGELUKKEN. 

Kennisgeving van § 77. Komt op eene rnijn, hoven of onder den grond 
ongelukken. een ongeluk voor, dat den dood of zwaar lieltamelijk 

letsel van een of rneer personen veroorzaakt lweft, ditn 
is de hoofdopzichter of~ wanneer deze afwezig is, zijn 
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plaatsvcrvanger, vcrplicl1t claarvan terstoncl schriftelUk 
kcnnis te ge\t~n aan den Inijninspectcur, onder opgave 
van de na<lerc, hot ongeluk hegeleidencle mnstandigheden. 
. Trceclt . tcngevolg.e va.n het bekon:~en letsel, na de 
daarvan gedanc ken1nsgev1ng, de dood 1n, dan moot de 
hoofdopzichter bij ontvangst van het bericht hiervan, 
aan den mijninspecteur bieromtrent verder rapporteeren. 
V oor strafbepaling zie § 133. 

~ 78. Wanneer eenig licbamelijk letsel, waarvan 
ken~isgeving moet gedaan worden, onmiddelijk den 
dood van den verwonden persoon tengevolge heeft, zal 
de plaats waar het ongeluk gebeurd is, onaangeroerd 
blijven, tot bet bezoek en de onderzoeking van de plek 
door cten Mijninspecteur, tenzij kan aangetoond worden, 
dat daardoor andere personen in gevaar komen, of de 
bewerking der mijn gestopt zou worden. 

l\r ocht de M\jninspccteur mn een of andere reden 
in gebreke blijven om, binnen 3 ( drie) volle dagen na 
de afzending der kennisgeving van het ongeval, zijne 
verschijning te maken, dan kan bet werk op de plaats 
in quaestie weder voortgezet worden. Voor strafbepaling 
zie § 153. 

§ 79. In geval een onderzoek rnoet worden ingesteld 
op hot licbaam van een persoon, wiens dood veroor
zaakt werd door eer: ongeluk, zal de Veldkornet, tenzjj 
de Mijninspecteur of iemand anders als zijn plaatsvcr
vanger tegenwoordig is, bet onderzoek uitstellen, en aan 
den Mijninspecteur 3 <:lagen to voren kennis geven van 
den tijd en de plaats van het uitgestelde onderzoek. 

De Veldkornet kan, voordat bet uitgestelde onder
zoek plaats heeft, verklaringen afnemen om bet lichaam 
te identi1ieeren en ]<;:an het begraven van het lichaam 
bevelen. 

§ 80. Op iedcre rnijn moeten voor de moest voor
komende liehaamsverwondingen, zooals been breuken, 
wondon of verhloedingen, kwetsuren en hranclwondon, 
de voor dadelij k genecskuncligo hulp aangowezen rnid
<lolen, zooals spalken, Jjnnen verbanden, zuivcre zwam, 
watten, zuivere glycerine in collodion, alsook cenige 
doelrnatige draagbaren voor het vorvoer naar het hos
pitaal, in vooraad zijn. Voor strafbepaling zie § 1H2. 

Vl. MlJNPLANNEN. 

Verdere voorschrif
ten voor 't geval het 
ongeluk iemands 
dood tengevolge 
he eft. 

Dito. 

Welke geneesmid
clelen enz. in iedere 
mijn aan wezig moe
ten zijn. 

~ 8-1. Op iedere m~j u moet eeu geueraal plan van Generaal plan der 
den, tot do mijn behoorenden, grond (mijnpacht, claims, mijn. 
enz.) vervaardigd door een beeedigd landmeter, of ge-
licentieerd ondergrond-landmeter, aanwezig z\jn, op 
welk plan moeten worden aangegeven de grenzen van 
bet mijneigendom en de daarbinnen gelegen uitkrop-Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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pingen, zoowel als de werkeUjke ricltting en belling van 
rii1en, of andere mineralen deposita's de open mjjnwerken 
aan de oppervlakte, schachtopeningen, boorgaten, hnizen, 
waterloopen, waterreservoirs, bewaarplaatsen voor tai
lings: open bare wegen, spoorwegen en. aile andere voor
werpen op de oppervlakte, die tegen ondermijnen rnoeten 
bescherrnd worden. 

Deze oprneting rnoet ten opzichtc van den. waren 
meridiaan vastgelegd worden, en moet, waar dit uit
voerbaar is, verbonden worden met de coijrdinaten van 
de trigonometrische opmeting van de omliggencte gron
den, die op bet departement van den Landrneter
Generaal kunnen verkregen worden. 

§ 82. Behalve bet generale plan, in artikel 81 be
doeld, moet de verantwoordelij ke vertegenwoordiger der 
mijn zorgen dat op het kantoor op de mijn een nauw
keurig ondergrond-werkplan b~jgehouden wordt, dat op 
duidelijke wijze alle \Verken tot boogstens f) rnaanden 
voor datum moet aantoonen. 

§ 83. In geval bet plan van de mijnwerken niet 
door een gelicentieerd ondergrond landrneter is ver
vaardigd en volgens den voortgang der werken, zooals 
in artikel 82 voorgeschreven is, bijgewerkt wordt, b de 
vertegenwoordiger der mijn voor de juistheid van het 
plan verantwoordelijk. 

§ 84. Het werkplan rnoet, wanneer het rif of het 
rnineraal depositum in het algemeen rninder dan GO gra
den belling heeft, in horizon talc .projectie of grondplan 
ontworpen zijn, en bij een gemiddelde hellingvan meer 
dan 50 graden, in vertiJale projectie of doorsnedc 
(section). 

De boofdwerken det· 1nijn 1noeten op een afzonder
l,ik plan rnet cen of 1necr dwarsdoorsncden (cross
sections) geteekend wordeu. 

§ 85. Ue ondergrond-opmetlng vau ieuero rnijn rnoet 
op het grondplan ten opzichte van den waren meri
diaan vastgelegd en aan de generale opmeting van de 
oppervlakte aangesloten worden, zoodat op bet rnijn
plan kan gezien worden de ligging der ondergrond
werken ten opzicbte van zich in dn nabijheid bevin
dende grenzen der claims, of van llet 1nijn-eigendorn 
(zie art. R) en de door veiligbeidspijlers tc verzekcren 
voorwerpen aan de oppervlakte, zooals }mizen, spoor
wegen, enz. (zie art 2). 

§ 86. In het bijzonder moot het ondergrondplan allo 
uitgravingen, tunnels en ga:1gen, in verhand rnet die 
werken, eventueele verbrekingen der lagen en de alge
meene richting en loop der rill'en of mineralen depo
sita's,. met. aa~gifte van de !telling op verschillende 
pun ten, dmdeltjk aangeven; evenzoo de waterpassingen Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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van de verschillende schacht-openingen aan de opper
vlakte, van boorgaten, Gn de vaste punten van de op
meting in de mijn, benevens de verticale diepte van 
schachten en boorgaten, in het l>ijzonder op het plan 
aan to teekenen de diepte waarop de ri1Jen of lagen 
van n1ineralen doorsneclen wol'den. 

~ 87. Alle vasto punton der ondergrond-opmeting 
moeton doeJmatig gemerkt worden, en deze vaste pun ten 
moeten in de gangen en meest gevorderde werken, met 
ltet oog op latere o prnetingen, on veranderd bewaard 
worden. 

§ 8K. De vasto pun ten van de ondergrond-opn1eting 
1uooten op het rnijnplan gebracht en den dag van op
meting daarbij geschreven worden. 

§ 89. Bij hoogte en diepte rnetingen rnoeten steeds 
do verticale hoogten en diepten berekend en op het plan, 
naast de oprnetingspunten geschreven worden. 

§ 90. Ten einde de samenstelling ( compilatie) te 
Yergemakkelijken van eene geologische overzichtskaart 
van de streek, uit de gegevens der opmetingen van de 
afzondel'lijke m\inen, nweten de generale plannen van 
ieder mijneigendom (mijnpacht of claims), bedoeld in 
§ 8'1, op de scbaal van J op 5000 en de werkplannen, 
bedoeld in § 82, op de schaal van 1 op 500 of 1 op 1000, 
naardat de m\jnwerken van kleineren of grooteren om
vang zijn, vorvaardigd worden. 

§ fH. De hoofdopzichters der mijnen zuJlen bij den 
Mijninspocteur van hun veld een ware kopie inzenden 
van het plan der mijnwerken, en zullen, op diens 
verzoek, in de maand Januari van ieder jaar, daarop 
den voortgang der werkzaamheden, tot op datum. aan
teekenen. 

Zoncler toesteinming van den eigenaar of hoofd
opzidtter der 1nijn, mogen geen afschriften of kopien 
van deze plannen, in doze af(ieeling bedoelcl, of eenige 
inlichtingen dienaangaande aan het publiek gegeven 
worc1en, nocl1 zullen dezn planncn tor inzage zijn voor 
l1ot publiek. 

8 U2. vVanncm· op eene ntijn opgehontlen wor<.lt 
tnet werkcn, rnuet in iedC'r gcval van tc voren de vol
ledige hijvV(~rldng van het mijnplan tot op datun1 ge
sehieden. 

Evenzou mueten aJle undergrondwerken, voor dat 
zij ontoegangbaar worden, eerst opgemeten worden. 
Voot· strafbepaling zie § 134. 

§ n3. \i\'anneer de hoofdopzichter eener Inijn nalaat 
oen correct Inijnplan, zooals in deze afdeeling voorge
schreven, te honden, of nalaat den MUninspecteur van 
zoodanig plan, of de bijwerking daarvan, te voorzien, 
zooals l>epaald in deze regulaties, zal de Mijninspecteur 
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o·ernachtigd zijn om zoo(lanig plan van cle betrcffende 
~nijn te laten vcrvaat·digen of bjjwcl'lwn op kosten van 
den vertegcnwoordigor der mijn. 

~ 04. De vertegenwoordiger van cone mijn, die op
zcttelijk cenjg gedeelte van hot m ijnplan acllterholldt, 
of een deel der werken verbergt, of wetens het mijn
plan onjuist laat rnaken of z~in, is onderhevig aan do 
op deze overtreding gesteldc straf. Voor strat be paling 
zie § 136. 

VII. REGISTHA'l'IE VAN OPG.\ VEN VAN ~JI.JNEX EX 
::\rE'l'ALLlJHGISCIIE IXHICHTlNGE~. 

~ 05. De verteaonwoordiger oener mijn is vcrplicbt 
uiterlijk op den 15dcn van icdero rnaand ten kantorc 
van den Mijninspecteur, of wanneer geen l\'lijninspec
teur voor het veld, waar de mijn gelegen is, is aange
steld, bij den Mijncommissaris, Verantwoordelijken 
klerk, of bij den Landdrost van het district, een rapport 
in triplo over de laatstvoorafgaande maand in te zenden 
van de hoeveelheid gewonnen goud en andere metalen 
en de vordering der mijnwerken, de hoeveelheid in 
gewicht (tonnen van 2000 lbs.) van het mineraal (steen
kolen ingesloten) dat werd uitgehaald, verkocht, voor
bereid, behandeld of verbruikt, het gemiddelde aantal 
personen per werkdag geemployeerd, onderscheidondc 
die, welke werkzaatn zijn hoven en onder den grond, 
en b1anken en kleurlingen, welk rapport zal zijn naar 
de vorrnen, die hem hiertoe, op aanvragc, aan boven
genoemde kantoren zullen worden ovcrhandigcl. Voor 
strafbepaling zie § 133. 

S UG. De Vl't·antwoot·delijke, en bij d(~ na i<· IlOeweo 
am Ltenaren als zoodanig geregistreerdc bestunrder eener 
inrichting voor behandeling van ertsen door Ine
chanisch-, scheikundig- of smeltproces, is verplicht 
niterlijk op den 15den van iedere maand ten kantor·c 
van den Mijninspecteur, of wanneer geen Mijninspec
teur voor het veld, waar de rnetallurgische inrichting 
gelegen is, is aangesteld. hij den Mijncmnmissaris. 
Verantwoordeli,jken klcrk, of 1>1.i den Landdrost vanlwt 
district, een rapport in triplo over· de laatst\'oot·afgaandc 
maand in te zenclen van (lc hoeveelheicl gmronnen goud 
en andere rnetalon, onderscheidendc hot work voor 
zichzelf en voor anderen verricht, wolk rapport zal zijn 
naar de vormen, die hem hiertoe, op aan vrago aan 
bovengenoemde kantoren zullen worden overharuHgcL 
Voor strafbepaling zie § 133. 

§ 07. De verantwoordelijke vertegenwoordigers, in 
de beidc voorgaande artikelen genoemd, zijn verplicht, 
bij onvoldoende of gebrekkige invulling der ingezonden 
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vormen, die binnen 10 dagen na kennisgeving daartoe 
van den betrokken ambtenaar, verbeterd weder in te 
zcnclen. Voor strafbepaling zie § 133. 

§ UR. De vcrantwoorclelijkc vertegenwoordiger eencr 
rnijn of rnetallurgische inrichting, die onbetrouwbare1 
onjuiste of valsche opgaven heeft ingezonden, of wei
gert den in § 99 bedoelden eed af te leggen, of weigert 
de in §§ 95 en 96 bedoelde opgaven, ofna kennisgeving, 
bij gebrekkige invulling, verbeterde vormen in te zen
den, is onderhevig aan de op deze overtreding gestelde 
straf. Voor strafbepaling zie § 136. 

§ 09. Na ontvangst der vormen, §§ 95 en 96 he
doeld, moet de betrokken ambtenaar die onderling ver
gelijken en zich vergewissen of zij correct en naar be
hoorcn zijn ingevnld. W &nneer eenige der vormen 
hlij ken onvoldoende te zijn ingevulcl, moet de genoemde 
ambtenaar die aan den inzender retourneeren en toe
zien dat verbeterde Yormen1 hinnen den in § 07 bepaal
den tijd, worden in de plaats gezonden. 

In gevallen van naJatigheid of \veigering, om de 
vereischte opgaven of verbeterde vormen in tc zenden, 
moet de genoemde ambtenaar de zaak terstond aan den 
Publieken aanklager rapporteeren. 

Als de vormen zijn in orde gebracht, moet ge
noemdc ambtenaar eene kopie aan den inzender terug
geven1 met vermelding der ontvangst en den datum 
wanneer ontvangen. Een tweede kopie bhjft voor re
ferentie in het kantoor van genoemden ambtenaar, <lie 
verplicht zal zijn uit de vonnen, van· de verschillende 
rnijnen ontvangcn, verzarnelstat.en op te rnaken, waarop 
<lc verschillend<~ totalen worden aangetoond; welk<~ 
staten met zijuu aanmerkingen en de dercle kopie det· 
bedoeldc vorrnen, v{>6r het einde van iedere rnaand, 
moeten worden opgezonden naar den Staatsmijn
ingenicu r, die, eenmaal in iedcr kwartaal, zijn rapport 
en statistieken, ui t rle door hem ontvangen totaalstaten 
upgernaakt, aan lwt Hoofd van hct .Mijnwezcn inzendt 
ter publicatie. 

De . Staatsmijningeniem· zal, wanncet· ltij zulks 
wenschel (jk acl1t, kunnen <'isr,hnn~ dat dl• he<loelde 
vor1ncn voor oeu V redereeltter beeeJigcl worden. 

YIII. MLJNARDElD OP ZON- E)\ FEESTDAGE)\. 

§ tOO. Op Zondagen zullen, bij de mijnindustrie, de 
eigenljjke uitgravingsarbeid en het uith\jschen en op
voeren van kwarts of andere ertsen en mineralen streng 
verboden zijn. 

Sleehts zoodanige werken kunnen uitgevoerd 
worden, die onvermijdelijk noodzakelijk zijn, of bij het 
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uitstellen of doen ophouden waarvan, eene rnijn in den 
toestand zou kunnen komen, dat zij het werk geheel 
en al zou rnoeten stoppen. 

Tot deze onvermijdelijke 'Werken belworen: 
a. lJot oppasson en aan den gang lwnden der 

pmnpmachines rnet de daarbij beltooroudc 
drijfwerken en stoomketels. 

b. Zoodanige reparaties der rnijnwerken, boven en 
onder den grond, als op de gewone werk
dagen niet kunnen uitgesteld worden, zonder 
de bewerking der mijn optehouden, benevens 
(}e tot deze reparatics benoodigde arbeid in 
de werkplaatscm. 

c. Het oppassen van hoogovens (srneltovens). 
d. Voor eenigen anderen arbeid, die onder zekere 

omstandigheden op Zondagon noodzakelij k 
mocht geacht worden. moet voor ieder af
zonderlijk geval de toesternming van het 
Hoofd van het Mijn\vezen aangevraagd worden, 
die over het verleenen of weigeren dezer 
toestemming zal heslissen. 

De regtilaties betrekkelijk zondagsarbeid 
nweten ook op Dingaansdag worden inacht
genomen. 

§ '10'1. De verdeeling der uren van den geoorloofden 
zondagsarbeid zal door den vertegenvvoordiger der mijn 
zoodanig ingericht worden, dat ieder arbeider gelegen
heid heeft, hetzij des 1norgens, hetzij des avonds, de 
godsdienstoefening bijtewonen. 

§ 10g. In geen geval zal de zondagsarbeid en bet 
verleenen van de toesternrning daartoe, in strijd rnogen 

. zijn rnct wet no. 2, '1888 (zondagswet), <'n d<· hetre!Ten(k 
Volksraadsbesluiteu art. t21U van l88D eu art. 77 vau /1890. 

IX. SPT~CL\LE HEGULATIES. 

Tot loirldraad voor do te volgcn geclragslij n ntu de 
personen, die het bestuur dm· mijn vocren ·en voor aile 
personen in of orntrent ennc n1ijr1. geernploijcerd. 

~ ,Hm. l<\dern mijn kan. als aanvuiJing van de~ mijn
t·eguJaties, maal' niet in tegen~praak daannede, hare 
eigene speciale regulaties hebben, opgetrokken ten einde 
in de vereischten der specialc toestanrlcn van de tnijn 
to voorzien, en bcrekend om gcvaarlijk.e ongelukken te 
voorkomen, en te voorzien in de beltoorlijke tucht onder 
dege~en, die in en ~)mtrent de. mijn werkzamn z\jn. 

Overleggingdierre- S 104·. Deze specmle regulattes moeten door tusschen
gulaties aa11 Staats- , komst van den tnijninspectour worden voorgele,u:d aan 
mijningenieur. '"" '"" Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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den Staatsmijningenieur. die. wanneer de regulaties niet 
redel~jk zijn, verlangen kan dat zij gewijzigd worden. 

~ 1.05. Speciale mijnregulaties zullen, wanneer door 
den Staats-Mijningenienr goedgekeurd, van dezelfde 
kracht zijn alsof zij in de rnijnregulaties waren opge
nomcn. 

X. Dl Vl~HSE BEPALlXGEN. 

Kracht der goedge
keurde speciale re
gulaties. 

§JOG. \Vanneer rnet de be\verking eener 1nijn wordt Kennisgeving aan 
aangevangen of uitgescheiden, hetzij voor altijd of mij.n~nspecteur van 
tjjdelij k, en wanneer weder met ~Je bewerki ng der mijn ~!ij~~~ng enz. ecner 
\vordt begonnen, moet daarvan b1nnen eene maand aan 
den Mijninspecteur kennis gegeven worden. Voor straf-
bepaling zie s 132. 

§ 1.07. Niemand rnag in de mijn toegelaten ·worden, Aan wie de toegang 
wanneer hij zich in beschonken toestand bevindt of totdemijn verboden 
klaarblijkelijk met eene ziekte behept is, die zijn leven is. 
gevaar kan doen loopen. V oor strafbepaling zie § 130. 

§ 108. Behalve de Gouvernernentsambtenaren in de Dito. 
uitoefening van hun dienst, rnogen slechts die personen 
in de mijn gaan, die daartoe van den hoofdopzichter of 
zijn vertegenwoordiger, verlof htbben. Voor strafbe
paling zie § 130. 

§ 109. De Mijninspecteur, of zijn plaatsvervanger, InEpectie del' mijn 
zal het recht bebben mn op ieder uur van den dag of door mijninspect. 

des nachts eene mi.in in tc gaan en te inspActeeren, en 
den toestand van de mijn en van ieder deel der rnijn 
tc onderzoeken; hij zal daarbij ltet werk in de mijn 
niet belemmeren of verhinderen. 

§ 110. Iedereen, die een Mijninspeeteur of een ander Belemmering v. d. 
Gouvernementsam btenaar met opzet tegenwerkt in de mijninspecteur in 
uitoefening van zijn plicht, en ieder cigenaal' of hoofd- t~~/nspectie straf

opzichter van ccu rniju, die weigert ot nalaat aan een 
l\lijninspecteur de rniddeleu tc verstrekken, die noodig 
zij n om de mijn in te gaan~ of voor bet doen van zoo-
danige inspectie of onderzoek in verband met de mijn, 
zal ondenvorpen zijn aan de op deze overtreding ge-
ste]de straf. Voor strafbepaling zie s 13(). 

§ 1'11. Wanneer j n ecnig opzicht een mijn wordt ::\Iijninspecteur kan 
hewerkt op OPllA wijzc oie, ofsehoon nic't 11itdrnklwlijk verbeteringen voor
verboclell dour d<~ bepalingt'n dc~1· m ijnrngulatjcs, niet- Rcbr\jven. 

temin gevaarlijk is of zijn kan, kan de Mijninspecteur 
eischen, dat het gebrek verholpen wordt, en de ver-
tegenwoordiger cler hetre(Tende mijn is verplicht aan 
<lien eisch te voldoen, of anders de zaak ter beslissing 
aan arbitrage te onderwerpen. Voor strafbepaling zie 
§ 134. 

S -1.12. Niemawt mag de inriehtingen, daargesteld Verandering enz. in 
voor de veiligheid der mijnwerken en van bet leven vciligheidsinrich
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der arbeiders, zoowel als tot beschntting der opper
vlakte, beschacligcn of die zonder toestcmming van den 
mijnopzichter vcranclurcn, vcrplaatsen of onbruik baar 
maken. Voor strafbepaling zie ~ /1 ~H. 

§ 1JB. De mijninspecteur hecft het reeht orn monsters 
erts, kool of andere rnineralen te nemcn of te doen 
nemen van zulke plekken of rillen, lagen of deposita's, 
of van de uitgegraven stof, als hij in ae uitvoering van 
zijn plicht wenschelijk acht. 

~ J14·. Ten einde deze mijnregulaties en eventuecle 
spcciale regulaties bekend te maken aan alle personen 
in of omtrent de mijn werkzaam, moeten nittreksels 
dezer artikelen en der speciale regulaties op in het oog 
vallende plekken op of in cle n1ijn, waar zij gemakkelijk 
kunnen gelezcn worden, worden opgeplakt, en eene 
fedrnkte kopie daarvan 1noet op ~tanvragc verstrekt 
\vorden. Voor strafbepalitlg zie § '1~~~. 

§ l1G. Ieder, die de aldus opgeplaktc documenten 
aftrekt of vernielt, is aan straf onderworpen. Voor 
strafbepaling zie § '.130. 

§ 11G. Waar in dezc mijnregulaties de nitdru kking 
<< verantwoordelijk vertegenwoorrliger >. of << vertegen
woorcliger der rnijn >) voorkomt, zal daaronder steeds de 
<< hoofdopzichter )) (manager) verstaan worden. 

XL OPZICII'l' OVEH J>E ~~l.J~E~. 

~jlkc mijn mag § H 7. TJ<• l>ewet·k i ng van ec1w mi,jn mag ~leehts 
slechtseenhoofdup- ouder de eontrtdo eu verant\voordelijkheid van ern hc-
zichter hehben. 1 1 f' ·1 · 1 t · l l 

Uitzonderingen, 

Dagelijksch onder
zoek door hoofdop
zichter. 

voegc en wo < opzw 1 er tutgevoer< \VOl'< en. 

a. Deze regel is niet van toepassing op eene mijn, 
waarin miwler dan HO arbeiders ondergrowls 
werkzaam zijn, tenzij de l\lijninspectmu· er 
op staat. 

b. J.n bijzondere ornstand igheden, \Vaal'van aan 
den MUninspeeteur wordt kennis gegeven, 
kan tijdelljk zonder hoofdopzichtrr gewerkt 
wordm1. 

§ 11R. l)c hoofdopziehter, of CUll andCI' hevoegd per
SOOil . door 1tctn aangesteld en unde1· zijue i·instrudies 
ltawlclende, zal i<m minste <'·<'·ttnm:'t.l pm· dag, wannect' 
de rnannen aan bet werk zijn, jedere arbeidsplek in de 
rnijnen bezoekcn en onclerzoekon, en zal toozien dat de 
veiligheid in allc opzichten verzekerd is, en dat aile 
rnechaniscl1e jnl'icbtingen onder en hoven den grond jn 
veilige en behoorlijke werkende orde zijn. Voor straf
bepaling zie § '133. Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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§ '110. Een aannemer (contractor) van het uitgraven 
van mineral en, of een persoon in dienst van een aan
nemer, kan niet voor de post van boofdopzichter of 
opzicl1ter van de rnijn, waarvoor bet contract werd aan
gegaan, verkozen worden. 

§ /120. De bezitter eener rnijn of de voorzitter 
(chairman) eener mijnmaatscbappij is verplicht de na
rnen der personen, belast met de leiding en het hewer
ken der m~jn, aan den Mijninspecteur op te geven. 

Evenzoo moet aan den Mijninspecteur aangifte ge-· 
daan \Vorden van iedere verandering van deze person en, 
zoowel als van verandering in den naam der nrijn, of 
in den naarn van den bezitter der rnijn. Voor straf
hepaling zie ~ 134. 

§ /12'1. De in het vorige artikel bedoelde personen 
zijn verplicht bunne bevoegdbeid tot de hun opgedra
gen betrekking aan te toonen en zieh, \\'anneer bet 
noodig \vordt geacht, aan een exarnen te onderwerpen. 

a. Te dien einde zal do raad van examinatoren 
van het Gouvernement, van tijd tot tijd on
afhankelijke commissies, buiten baar midden, 
uit de gelicentWerde mijningenieurs of be
voegde mijnopzichters, naar bet geval is, be
noemen, welke commissies zullen bandelen 
naar de gegeven voorschriften. Bij die examens 
zal in het bijzonder gelet worden op die 
kennis, die vereischt wordt voor bet prakti
scbe bewerken van mijnen. 

b. De raad van examinatoren zal aan iederen 
applicant, die behoorl~jk door de examinatoren 
hovenbedoeld gerapporteerd vvordt als l1et 
examen ter voldoening te bebben gedaan en 
die genoegzame blijken van zijne bekwaam
beid en algemeen goed gedrag zal bebben 
gegeven, zoodanig certificaat van bevoegd
heid uitreiken als bet geval vereischt. 

De raad van examinatoren kan ook, zon
der afnemen van exarnen, aan personen, op 
grond van bekende ondervinding en bekwaam
heid, een certifLcaat van bevoegdheid uitreiken. 

c. Eerst wanneer deze personen als bonders van 
een beboorlijk certificaat van bevoegdheid 
geregistreerd zijn, worden zij erkend geq ua
lificeerd te zijn tot de betreflende betrekking 
en mogen zoodanige betrekking vervullen. 

§ '122. Een register van boofdopzicbters en andere 
opzichters, die een certifLcaat van bevoegdbeid houden, 
zal in bet kantoor van den Staatsmijningenieqr worden 
bijgehouden. 

Wie geen hoofdop
zichter zijn mag. 

Aangifte der namen 
van hoofdopzichter 
enz. 

BepaHngen voor het 
examen van hoofd
opzichters, enz. 

Register van hoofd
opzichters enz. 
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§ 123. Niemand zal een r,ertificaat van bevoegdheid 
kunnen verkrijgen, tenz~i hij ten minste vijf jaren 
praktische ondervinding in m\jnarbeid heeft gehad of 
voldoening geeft aan den M\ininspecteur. 

§ ·121·. Op voordracht van een mijninspecteur of 
anderszins, dat een gecertiiiceerd hoofdopzichter of ander 
opziehter, orn reden van onbekwaarnheid of grove na
latigheid, ongesehikt is tot het vervullen zijner plichten, 
kan de Staatsmijningenieur, wanneer hij zulks (lienstig 
oordeelt, eene commissie van onderzoek benocmen en 
kan, op het rapport van deze eomm1ssie, het eertifieaat 
van den betrnkken pcrsoon te n iet doen of sehorsen; 
hij kan ook een vernietigd of geschorst eertiflcaat her
stellen. 

§ 125. W ordt eenc mijn langer Jan cene maand 
bewerkt onder de leiding of hct opzicht van een per
soon, die het vereischte certif1caat van bevoegdheid 
niet bezit, dan is de bezitter der mijn of de voorzitter 
(chairman) der mijnmaatschappij onderworpen aan de 
of deze overtreding gestelde straf. Voor strafbepaling 
zie ~ 1B7. 

§ 126. De bezitter cener rnijn of de voorzitter 
(chairman) eener mijnrnaatschappij zal niet onderworpen 
z~jn aan de in het vorige artikel bcdrcigde straf, wanneer 
bjj bewijst, dat op dien tijd geen ge<1ualificeerd hoofcl
opzichter voor de m~jn, zooals vereischt, te verkrijgen is; 
in dat geval kan ieder bekwaam persoon, hoewel geen 
certificaat van bevoegdbeid boudende, tot lwofdopzicbter 
worden aangesteld, voor niet langer dan 3 maanden. 

§ 127. De boofdopzicbter moet zorg dragen voor 
de veiligbeid en de beboorlijke tucht onder de lieden, 
boven en onder den grond geemployeerd, en voor bet 
aanstellen van de personen, vereiscbt voor bet uitvoeren 
van de bepalingen der m\jnregulaties, en hij is schuldig 
aan overtreding tegen deze wet, tenzij hij bewUzen kan, 
dat hij alle redelij ke middelen te baat genom en heeft 
door bet publiceeren en naar zijn beste weten doen 
uitvoeren van deze bepalingen. 

§ /128. Wanneer de 1wofdopzichter eener m\jn kan 
aantoonen, dat hem door den bezitter der mijn of den 
vo~)rzitter (chairman) der mijnmaatscbappij, de ver
eischte rniddelen tot de behoorlij ke nakmning der be
palingen van de m\jnregulaties zijn geweigerd, zoo zijn 
de laatstgenoemde personen voor de gevolgen daarvan 
aansprakelij k. 

§ 12V. Tegen een bevel of beslissing van een mijn
jn.specteur kan, door een betrokken rn,jnmaatschappij 
of persoon appel worden aangeteekend, b1nnen tweemaal 
vier-en-twintig uren, bij den Staatsmijningenieur door 
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Iniddel van den Mijninspecteur, welke eerstgenoemde 
ten spoedigste daarop zijne beslissing zal rnededeelen. 

XII. STRAFBEPALINGEN. 

~ 130. Met een geldboete van ten hoogste £5, of Strafbepalingen. 
b~j wanbetaling gevangenisstraJ van ten hoogste 14· 
dagen, zullen worden gestraft overtredingen van: 

~§ 18, 19, 22, 2CJ, 3'1, :13, B4·, 1·:1, lf.1, (Afcl. III A). 
~~ 47, 51 (Afd. Ill B). 
~ 66 a-q (Afd. III D). 

§§ 107, 108, 115 (Afd. X). 

§ 1B1. :Met eene geldboete van ten lwogsto £10 of 
bij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste eon 
maand, zullen worden gestraft overtredingen van: 

~~ 1, 5, 6 (Afd. I). . ... 
~~ 12, 17, 24, 26, 38 (Afd. Ill A). 
~§ 4t), 48, 49, 50 (Afd. III B). 

§ 132. Met cone gelclboete van ten hoogste £20, of 
hij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste 2 
rnaanclen, zullen worden gestraft overtreclingen van: 

§§ 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 
39, 40, 41, 42 (Afd. III A). 

§ 45 (Afd. Ill B). 
§§ 52, 5~3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (Afd. III C). 
~§ 63, 64, 65 (Afd. III D). 
§§ 67, 68, 69, 70, 71, 72 (Afd. III E). 
§§ 73, 74, 75, 76 (Afd. IV). 
~ 80 (Afd. V) .. 

§s 106, 114 (Afd. X). 

§ 1m3. Met eene geldboete van ten hoogste £50, of 
bij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden zullen worden gestraft overtredingen van: 

§§ 77, 78 (Afd. V). 
§§ 95, 96, ~)7 (Afd. VII). 
§ 118 (Afd. XI). 

§ 134. Met eene geldboete van ten hoogste £100 
of bij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste vier 
maanden, met of zonder harden arbeid, zullen worden 
gestraft overtredingen van : 

§ 4 (Afd. I). 
~§ '10, 11 (Afd. II) . 
.. § 92 (Afd. VI). 
§§ 111, 112 (Afd. X). 
~ 120 (Afd. XI). 
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§ 135. Met eone geldboete van ten hoogste £200 of 
bij wan betaling gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden, met of zonder harden arbeid, zullen worden 
gestraft overtredingen van : 

~§ 2, 3, 7 (Afd. 1). 
§~ 8, 9 (Afd. II). 
§ 3f> (Afd. HI A). 

§ 136 Met eene geldboete van ton hoogste £500 of 
bij wanbetaling geva.ngenisstraf van ten hoogste een 
·jaar, rnet of zonder harden al'beid, znllon worden go
'straft overtredingen van: 

~ 94 (Afd. VI). 
§ 98 (Afd. VII). 
§ 110 (Afd. X). 

§ 137. Overtreding van ~ 12:>~ Afd. XJ, zal worden 
gestraft met oene geldboete van £BO, Yoor iederen dag 
gedurende welken de mijn op de omschreven onwettige 
manier bewerkt wordt na de toegestane maand, en 
indien noodig geacht, kan de mijn zoolang gestopt 
worden totdat een gequalif1ceerd persoon is aangesteld. 

§ 138. De hoven van landdrosten, speciale en assis
tent-landdrosten, en rnijncommissarissen zullen juris
dictie hebben in ieder geval van overtreding dezer 
bepalingen, met recht van appCI op de gewone wijze. 

~ J3H. Indien bij het voorkomen van ongelukken 
aan te nmnen is~ dat moedwil, grove nalatigheid of 
onoplettendheid de oorzaak daarvan is, zal de Staats
procurenr het recht hebben de zaak te behandelen 
vo1gens de algemeene strafwet. 

§ 140. De Uitvoerende Raad zal de bevoegrlheiu 
hebben in het belang der openbare veiligheid, indien 
noodig, nadere bopalingen aan deze wet toe te voegen, 
onder nadere bekrachtiging van den Edelaclttb. Volks
raad in zijne e. k. zitting. 

§ '141. Dezo regulaties treden in werking op 1. Sep
tember 1893, beh.tlve de §§ B5, 81, 82 en flO, de uit
voering waarvan aan de discretie van den Staatsmjjn
ingenieur wordt overlaten. 

G 011vernementskantoor, 
Pretoria, 15 Juli 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W .. T. LEYDS, 
S taa tssecreta ris. 
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WET N°. 4, 1893, 
OVER MEINEED IN VERBAND MET BEEEDIGDE VER

KLARINGEN. 

Goed,qekeu1·d en vastgesteld bij besl~tit 11am den Edelachtb. Eersten 
Volksraad, bij art. 631 zijner notulen, dd. 11 .hdi 1893. 

NADE:VIAAL de noodzakelijkheid gebleken i~, bepalingen 
neer te leggen, omtrent het plegen van de misdaad 

van meineed in zekere gevallen, zoo wordt hiermede 
bepaald en vastgesteld als volgt: 

ARTIKEL 1. Een ieder, die, hetz~j in of buiten een 
gereehtshof, voor een Landdrost, Vrederechter, Veld
kornet of eenig ander daartoe bevoegd persoon, eene 

~ verklaring onder eede of andere solemneele verklaring, 
door de wet verklaard als gel~jkstaande met eene be
eedigde verklaring, aflegt; welke verklaring blijken zal 
valsch en in str~jd met de waarheid, te kwader trouw 
of met het doel orn anderen te benadeelen of zich 
zelven te bevoordeelen, te zijn afgelegd, zal geacht 
worden daardoor de misdaad van meineed te hebben 
gepleegd, en als meineedige worden gestraft. 

2. Deze wet treedt in werking dadeljjk na publi
catie in de Staatscourant. 1

) 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 18 Juli 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

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

courant van 19 Juli 1893. 

Wanneer meineed 
gepleegd wordt ten 
opzichte van be
eedigde verklarin
gen. 

In wer kingtreding. 
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WET No. 5, 1893, 
TER WIJZIGING EN AANVULLING VAN WET 

No. 21, 1880, 1
) 

VOOR HBT HEGELEN VAN Dl1J BEHOORLIJKE INVORDFmiNG, 
BESTIEIUNG EN VERDEELING VAN IN SOL VENT1D BOEDELS 
BINNEN DE ZUID-AFRIKAANSCHID HEPUBLIEK. 

Goedgekenrd en ~Jastgesteld bij art. 472, dd. 30 J·uni 1893, van de 
besluiten van den ]<,'delachtb. 'J'.weeden Volk.'II'IUUl en door den 
Rdelachtb. Basten Yollcsmwl art. 862, dd. 24 .Tu z.i 1898, t•oo1· 
kenni8gev·i?1g (Utngenome'll. 

AR'l'IKEL 1. Eenig persoon, begeerig vrijvvlllige over
gave zijns boedels als insolvent te doen, in de termen 
van wet no. 21, 1880, voor de regeling van de behoor
lijke invordering, bestiering en verdeeling van insolvente 
boedels binnen de Zuld-Afrikaansche Republiek (hierna 
kortheidshalve te noemen de insolventiewet) zal min
stens 21 dagen· voor de dagteekening zijner applicatie 
daartoe bij het hof, in de Staatscourant en in een 
plaatselijke courant, zoo er een is, voor niet minder dan 
driemalen, doen publiceeren eene behoorlUke kennis
geving van zijn voornemen ter vrijwillige overgave des 
boedels, met vermelding van den dag en datum waarop 
en de plaats waar zijne applicatie daartoe zal worden 
gehoord; voorts zal de applicant ten kantore van den 
Meester van het Hooggerechtshof en den Landdrost van 
het district of Specialen Lawldrost op eenige publieke 
dclverij, onder wiens jurisdictie de applicant sorteert, 
deponeeren een staat der zaken van den boe<lel en al 
de schedulen, opgaven, rekeningen en andere docurnenten 
welke ter ondersteuning van zijne applicatie voor het 
hof zullen gelegd worden en al deze documenten zullen 
ten allen tijde gedurende de kantooruren ter inzage liggen 
van de crediteuren n1instens 14 dagen lang vanaf de 
dagteekening der Staatscourant waarin de publicatie der 
kennisgeving is geschied. Geene vr\jwillige overgave 
eens boedels als insolvent zal worden aangenomcn, tenzij 
ten genoege van het l LOf is geblelwn, clat aan al het 
bovenstaande is voldaan. 

f Na kennisgeving v. 2. Zoodra vennelde kennisgeving in ue Slaats
.il • het voornemen vrij- courant is verschenen, zal geen verkoop geschiedcn 

1
) Zie L. W. 1849-1885, hladzijde 864 e. v. 
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van eenig gocd cles boedels, waarop krachtcns cen last- willige ovcrgavc v. 
brief tcr executie of andere procedure van den aard ecn boedel te doen, 

· b 1 · 1 1 · · worden alle execu eener execut1e es ag IS ge egc , tenzlJ op order van bet ties tegen dien boe~ 
Hooggerechtshot of rechter in camera of eenig Rond- del gestaakt. 
gaand hof; en de hoofdbaljuw of andere officier van 
zulk hof, belast met eene dergelijke executie, zal de 
opbrengst van eenig goed des boedels in den loop der 
executie door hem alreeds verkocht, onder zich houden 
en niet uitbetalen, tenzij op order van bet Hooggerechts-
hof of eenig Rondgaand Hof of Rechter in camera. 

3. Het Hooggerechtshof of eenig Rondgaand Hof of Uitbreiding der ge
een rechter in camera kan in de termen van art. 5 vallen, waarin prov. 

9 f 10 l ~ · 1 t" t , 1 1 t 1 .· 1 ht' sequestratie v. een o c er 1nso ven I ewe , zooa s 1e geva z1c 1 rnoc boedel verzocht kan 
voordoen, verleenen eene provisioneele order ter seques- worden. 
tratie van eenigen boedel op behoorlijke applicatie 
daartoe door een crediteur of eenige crediteuren ge-
zamenl~jk, wiens of wier gezamenlijke vorderingen 
het bedrag van een honderd pond sterling te hoven 
gaan, onverschillig of ten tijde dier applicatie de vorde-
ringen al of niet opeischbaar zijn; vermelde applicatie 
zal inhouden dat de debiteur, of de maatschappij, of 
de boedel van eenig overleden persoon of van eenig 
persoon wettiglijk of werkelijk onbekwaam om zijn 
boedel te adrninistreeren, insolvent is en dat bet in het 
belang der crediteuren is den boedel onder sequestratie 
te stellen, dit alles behoorlijk gestaafd ten genoege van 
voornoemd hof. Op zoodanige provisioneele order ter 
sequestratie zijn alle bepalingen der insolventiewet be-
trekkelijk gedwongen sequestratie van boedels, naar 
omstandigheden rnutatis mutandis van toepassing. 

4. In eenige vergadering van crediteuren in eenen Borgstelling door 
insolventen boedel k.an bij besluit van de meerderheid curator, wanneer 

crediteurcn znlks in waarde der crediteuren ter vergadering aanwezig, wenschen. 
aan den curator of de curatoren de verplichting wor-
den opgelegd ten genoege en in handen van den .Mees-
ter, voldoende zekerheid te stellen voor de behoorlijke 
administratie en distributie des boedels; deze zeker-
heid zal gesteld worden binnen 14 dagen na het pas-
seeren van zoodanig besluit en bij gebreke daarvan zal 
de verkiezing van den curator, indien nog niet bekrach-
tigd, ·njetig zijn, en indien al reeds bekrachtigd, zal de 
curator als zoodanig worden ontslagen, onverminderd 
echter het recht van zoodanigen curator of van ieder, 
die belang heeft bij de behoorlijke administratie des 
boedels, om het bedrag der te stellen zekerheid bij 
rnotie aan het Hooggerechtshof in revisie te brengen. 

5. De Meester van het Hooggerechtshof zal het Bekrachtiging der 
recht hebben, indien de meerderheid van crediteuren in benoeming van een 

r1 1 · · r1 J b"' 1 curator door 't hof getal en waarue )lj ue twce( e lJeen \Ornst ecn curator niet meer noodig. 
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of curatoren zullen benoernen, eene aanstelling uit te 
reiken aan zullcen curator of curatoren, hen machti
gende om den boedel te verelienen, en zulke aanstel
ling zal van hetzelfde eifect en dezelfae kracht zijn alsof 
bekrachtigd door het hof. Ingeval van staking van 
stemmen of objectie beslist het .Uooggerechtshof. 

6. Zoodra de finale liquidatie- en distributiereke
ning is bekrachtigd, de ontvangstbewijzen der crediteu
ren respectievelijk voor hunne dividenden en de niet 
opgevorderde dividenden bij den Meester z~jn gedepo
neerd, zal de aldus gestelde zekerheicl vervallen en door 
den Meester gecancelleerd worden, onverminclerd de 
verantwoorclelijkheid van den curator voor zijn gelwn
den beheer. 

7. Eenig crediteur of diens procureur of agent mag 
evenals de Meester of Landdrost of Speciale Landdrost 
den insolvent onder eede onderzoeken in de termen 
van art. 61 der insolventiewet; blijkt er nit zoodanig 
onderzoek redelijke grond te bestaan voor het vermoe
den, dat de insolvent zich schuldig heeft gemaakt aan 
strafbare of fraudeleuse insol ventie, clan zal de Meester 
of Landdrost of Speciale Lancldrost verplicltt zijn de 
verklaringen van den insolvent met ingeleverde bewijs
stukken aan den Staatsprocureur voor te leggen, die 
daarop de noodige stappen kan nemen voor eene cr> 
mineele vervolging van zoodanigen insolvent. Bij zoo
danig onderzoek voor den Meester of Landclrost of Spe
cialen Landdrost is de insolvent niet gerechtigd het 
antwoord op eenige vraag hem gesteld, betrefiende zijn 
boedel te weigeren op grond, dat hij door zijn ant
woord te geven zich zelf incrimineert. 

8. Indien in eene actie tot terzijclezetting van eene 
onbehoorlijke preferentie in de ter·men van artt. 84, 85, 
87, 92 of 95 der insolventie\vet wordt bewezen, dat de 
vervreemding, transport, cessie, levering, verband, panel 
of betaling, waarover het geding loopt, js gegeven of 
geschied binnen zes maanden v<'>6r de sequestratie van 
insolvents boeclel en tijclens diens schulden billijk be
rekend, diens baten billijk geschat overtrofJen, zal in
solvent geacht toen ter tjjde de sequestratie zijns 
boedels in contemplatie gehad te hehoen; tenzij de 
verweerder in zoodanige actie l1et tegendeel bewijst; 
de getuigenis van den insolvent aileen is daarvoor niet 
vo]doende. 

9. Eenig in sol vent wiens boedel onder sequestra tie 
is gestel~, die ge~ne voldoende en berworlijke boeken 
of reken1ngen heeft gehouden, bevattende al zoodanige 
posten welke den aard zijner handelingen en trans
acties betrefTen en aantoonen zooals (iri aanmerking 
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genomen zijnc hijzondere handelsbezigheid of beroep) den, heeft zich 
redelijkenvijze van hem kon verwacht of verlangd worden, scbuldig gemaakt 

l l d l ll. .. aan strafbare in-
za p:eac 1t wor en scm c 1g te ZlJn aan de misdaad van solventie. 
strafLare insolventie en vallen onder de strafbepalingen 
daarop van artikel 71 der insolventiewet. Al het in dat 
artikel bepaalcle hiermede in strijd wordt en is hierbij 
herroepen. 

10. Eenig insolvent, die niet in staat is op· daartoe Wat verder als 
geclaan schriftelijk verzoek van den curator zijns boedels, strafb. insolventie 

beschouwd wordt. eene ware en voldoende uitlegging te geven van de 
oorzaak zijner insolventie, zal geacht worden schuldig 
te zijn aan de misdaad van strafbare insolventie, zooals 
bedoeld bij artikel 71 der insolventiewet, en zal dien
overeenkomstig gestraft worden. 

11. Ret recht van reclame bedoeld in artikel 105 Duur van'trechtv. 
der insolventiewet wordt hierbij uitgestrekt tot 21 dagen. reclame. 

12. Geen curator in den insolventen boedel zal Curator mag niet 
gerechtigd zijn om b~j de verkooping van de baten des ageeren als vendu-

b l l l d -f' l afslager. oec e s te ageeren as ven u-a1s ager. 
13. Wanneer tegen de liquidatie-, distributie- of Bekrachtiging van 

contrihutierekeningen in een insolventen boedel geene 1:iet. ge?pponeerde 
1 · t' 1 · ·· · .._ b 1 t ·1 1 d M t 1 t hqmdatie enz. reke-

0 )]8C 10 za Z\Jn 1nge rae .1 , c ~!1 z3: e e.es er van 1e ningen door 't Hof 
Hooggerechtshof gemachtigd zun die rekeningen te con- niet meernoodzake
firrneeren en zoodanige confirmatie zal hetzelfde effect lijk. 
hebben alsof door het hof geschied. In geval van ohjectie 
besluit het Hooggerechtshof, in termen van artikel 109 
van wet no. 21, 1880. 

14. Aile \vetten en bepalingen, in strijd met deze Herroepingsclaa-
gewijzigde hepalingen, worden hiermede herroepen. sule. 

15. Deze wet treedt in werking op 1 September InwerkingtrP.ding. 
1893. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 27 Juli 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W . .T. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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WET N°. 6, 1893, 
WIJZIGING EN TOEVOEGING IN WET N°. 9, 1892, 1

) 

POSTSP AARBANK. 

Goedgekeurd en vastgesteld b,ij a1·t. 473, del. 30 .!tdi 1893, van de 
beslt~iten van den Edelachtb. Tweeden Volksmad en on(ler 
artikel 861 van de be8lwiten van den Rdelachth, Eersten 
Volksraad, dd. 24 J_uU daaropt•olgende, voor kcnnt'sge'ving 
aangenomen. 

Bij artikel 4 een ander artikel in te voegen:
Art. 4a. Secretarissen, penningmeesters, boedelbe

zorgers of andere personen, handelende voor en be
noemd door vereenigingen of maatsclmppUen tot bevor
dering van nuttige of vermakel\jlce instellingen; zooals 
lees-, zang-, gyn1nastiek- of andere dergelijke gezel
schappen, of liefdadige genootschappen opgericht tot 
het verleenen van onderlinge hulp, en niet ten doel 
hebbende het drijven van handel of winstgevende be
zigheid, mogen gelden deponeeren ten behoeve van zulk 
eene inrichting tot een bedrag van £300 in een jaar, 
het geheele bedrag met rente op crediet van zoodanigc 
vereenigingen geen £500 te bovengaandc, onder voor
waarde, dat vooraf de statuten of regu latien van zulk 
eene vereeniging aan den Postmeester-Gcneraal worden 
toegezonden, die alsdan zal oordeelcn of het aanzoek 
kan wordAn toegestaan. Mocht dit worden toegestemd 
zal (le voile naam~ voormunen en betrckking moeten 
\"vorden opgegeven van den persoon door wicn de ver
eeniging wordt vertrgen\voordjgd, die alsclan eene ver
klaring zal moeten ttfleggen villl den navolgcnden in
houd:-

Schedule B. 

Ik 
zijnde 
van de vereen1g1ng genaamd 
opgericht te district 
verklaar hiermede aan den Postmeester-Generaal, dat ik 
ten behoeve van de gezegde vereeniging begeerig ben 

1
) Zie bladz. 438 van dit wetboek. 
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een inlegger te worden in de postspaarbank van de 
Z uid-Afrikaansche Rep u bliek. 

Jk verklaar verder, dat de gelden nu gedeponeerd 
of hierna te deponeeren het uitsluitend eigendom zijn 
van genoemde vereeniging ontstaande uit bijdragen van 
hare leden. 

Gegeven onder mijne hand op delen 
dag der maand 18 . 

Geteekend in mijne tegenwoordigheid. 

Bij artikel 8 twee andere artikels in te voegen. 
Art. Sa. Ingeval de cornmissie, benoemd onder 

artikel 8, besluit gelden uit te zetten, zullen alle ver
banden, schuldbrieven, of meerdere documenten, die als 
waarborg moeten dienen: betaalbaar worden gemaakt 
en verleend ten name en faveure van den Postmeester
Generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek, zijne wettige 
opvolgers of plaatsvervangers, die hierrnede wordt ge
machtigd die documenten in bewaring te houden, en 
bjj geheele of gedeeltelijke afbetaling quitantie te geven, 
en in het 1aatste geval consent te verleenen tot het 
roijeeren of cedeeren van zoodanige verbandakte of 
schuldhrieven, en wanneer de schuldenaar in gebreke 
blijft de akte van verband of schuldbrief op den verval
dag te betalen, alsdan en zonder eenige verdere volmacht 
Yan de Regeering de noodige rechterlijke stappen te 
doen instellen en ten uitvoer te doen brengen tot verhaal 
van het verschuldigde bedrag met renten en kosten. 

Art. 8b. De rrweede Volksraad benoemt jaarlijks 
uit z~jn midden een commissie van drie leden, die de 
waarde der verbanden en andere akten van waarborg 
in bezit van den Postmeester-Generaal als securiteit 
voor de nitgezette gelden, nauwkeurig zullen nagaan en 
daaromtrent rapport doen aan den Raad. 

Tnsscl1en arti.kels J8 en 1H een ander artikel in te 
voegen, namelij k : 

Art. 18a. .Aile wet ten in strijd rnet de bepalingen 
van deze wet 'Worden hiermede herroepen. 

Gou vern ern en tskan to or, 
Pretoria, 31 Juli 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

P.M.G. behoeft geen 
volmacht der Reg. 
om rechterlijke 
stappen te nemen 
tot verhaal van be
dragen uitgeleend 
onder art. 8 der wet 
no. 9,1892. 

J aarHjksch onder
zoek naar de securi
teiten door commis
sie uit T.V.R. 

Herroepingsclau
sule. 
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WET N°. 7, 1893. l) 

WET OP STOOMKETELS. 

Goedgekeurd bij a1't. 595, dd. 13 .htli 1893, do01· den Edelachtb. 
Tweeden Volksraad, en bij art. 924, dd. 28 .Jruli daarop
volgend door den Edelachtb. Eersten Volksraad voor lcennis
geving aangenornen. 

A. VERGUNNING TOrr HET IN WERKING BRENGEN 
VAN STOOMKETELS. 

ARTIKEL 1. Tot het in werking brengen van een 
stoomketel, hetzij een vaste of vervoerbare, voor welk 
gebruik die ook moge bestemd zijn, wordt vergunning 
vereischt. 

Voor alle mijnen en werken, waarop de mijnregu
laties van toepassing zijn, moeten de aanvragen om 
zoodanige vergunning worden gericht aan den Mijn
commissaris of zijn plaatsvervanger; voor locomotief- en 
en andere stoomketels, onder de spoorweg-administratie 
ressorteerende aan den Regeeringscommissaris ; en in 
aile andere gevallen aan den Landdrost van het district ; 
welke ambtenaar zal onderzoeken of de oprichting van 
den stoomketel voor de omliggende perceelen of voor 
het publiek in het algemeen oenigerlei belangrijken 
hinder, schade of gevaar kan opleveren. 

Wanneer zulks het geval is, wordt tle aauvrago 
direct door den desbetreJienden arnbtenaar goweigerd; 
is zulks niet hot geval, dan zendt hij de aanvrage met 
zijne opinie daaromtrent en met zijne gronden daarvoor 
aan den daartoe door de Regeering aangestelden ketel
inspt-cteur van het betreffende district of arbeidsveld. 

Aileen behoorlijk gequalificeerdc werktuigkundigc 
ingenieurs zullen, na overleg met het Hoofd van M~jn
wezen en don Staatsnt~jningen:ienr, door de Regeering 
als ketelinspecteur worden aangesteld. 

De Mijncommissaris heeft tegelijkcrtUd van iodero 
door hem als boven aangegeven bewilliging tot. opstel
ling, aan het Hoofd van Mijnwezen rapport te doen. 

Door den Regeerings-ketelinspecteur, of op diens 
last, door een andere van wege de Regeering daartoe 
aangewezen deskundige, wordt de voor de behandeling 

1
) Zie voor de instructies voor de ketelinspecteurs Gouvernements

kennisgeving no. 226, 1893. 
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der aanvragen noodige technische onderzoeking der 
stoomketels verricht. De standplaats en werkkring van 
den betreJl<:mden ketelinspecteur, ;:~,al door de Hegeenng 
worden bepaald en in de Staatscourant worden gepu
bliceerd. Tot zoodanige publicatie plaats vindt, zullen 
de genoemde aanvragen met de bijgevoegee opinie om
trent de plek voor den ketel, door den betreffenden 
ambtenaar worden opgezonden aan den Staats-mijn
ingenieur, die ze verder aan den ketelinspecteur zal 
in hand en geven ter behandelin g. . 

2. Aanvragen om vergunning, zooals in art. 1 be
doeld, moeten overeenkomstig vorm neergelegd in bij lage 
A, schriftelijk worden ingediend en de ter toelichting 
vereischte algemeene omschrjjvingen rnoeten worden 
bijgevoegd. 

3. De vergunning tot het in werking brengen Yan 
ecn stoomketel, zooals in art. 1 bedoeld, berust bij den 
ketelinspecteur, die de aide van vergunning opmaakt 
en op;:~,endt aan den ambtenaar bij wien de aanvrage 
was ingekomen, ter verdere uitreiking aan den aan
vrager. Hedoelde ambtenaar zal v6or de uitreiking de 
akte van vergunning rnede onderteekenen. 

4. De Regeeringscommissaris en de Landdrosten 
zullen ger0geld aan bet Hoofd van ~lijnwezen rnede
deeling doen van de aanvragen bij hen ingekomen, om
trent het opstellen van stoomketels en bet door hen 
daarin verrichte, in zulken vorm en op zulke tijden, 
als door de Regeering zal worden goedgekeurd. 

G. De Staatsmijningenieur zal geregeld in zulken 
vorrn en op znlke tijden, als door hct Hoofd van Mi.in
weze.n zal worden voorgPschrevcn, aan hem rapport 
doen omtrent de on<lerzoeking van ketcls. 

U. Op grond van bet onderzoek en de beproeving, 
zooals in de voorgaande art:kelen aangegcven, zal de 
vergunning bf geweigerd {lf' onvoorwaardelijk uitgereikt 
word~n, ()f eindelijk zullen, b\i voorwaardelijke ver
gunning, de voorwaarden voorgeschreven worden. 

7. Het officieele besluit op eene aanvrage mn ver
gnnning, zal fWllrifte]i,jk wordr.n nwdeg('dPAld en dit 
rnoet, wanneer de vergtmning wo1·dt geweigerd uf onder 
voorwaarden wordt verleend, onder opgave van redenen 
gesc hied en. 

8. Tegen een afwijzend besluit of voorwaardelijke 
vergunning, kunnen hinnen 4 (vier) we ken bezwaren 
worden ingediend bij het Hoofd van Mijnwezen, die, 
wanneer h\j zulks noodig acht, onderzoek ter plaatse 
kan doen instellen door eene deskundige cornmissie. 

De daaruit ontstaande onkosten komen ten laste 

Standpl. en werk
kring van de ketel
i nspec teurs. 

Aanvragen moeten 
zijn overeenkomstig 
schedule A. 

Wie de vergunning 
verleent. 

1\fededeeling dcr 
aanvragen aan H. v. 
1\fijnwezen. 

Staatsmijning. doet 
rapport over onder
zoek van ketels aan 
H. v.l\1. 

Voorwaardelijke 
vergunning. 

Mededeeling v. be
schikking op nan
vrage in geschrifte 
aan aanvrager. 

Appel van de beslis
sing van den ketel
inspecteur op H. v. 
Mijnwezen. 
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van de klagende partij, wanneer de ingediende bezwaren 
ongegrond bevonden worden. 

9. Wanneer eenige persoon, V()6r de ontvangst der 
alde van vergunning, aanvangt rnet den stoomke1.el te 
werken, is hij schuldig aan de op deze overtreding ge
stelde straf. 

De ketelinspecteur za] echter het recht hebben 
voorloopige vergunning te verleenen, welke zoo spoedig 
mogelijk gevolgd zal worden door de formeele akte van 
vergunning. 

10. De vergunning tot het in werking. hebben van 
een stoomketel, blijft zoolang van kracht aJs geen ver
plaatsing daarvan geschiedt of geene veranclering wordt 
gemaakt in de inrichting ervan, en beboeft, ook daa 
wanneer de ketel in gebruik van een ander overgaat, 
geene vernimnving; maar wordt. zonder meer, op den 
naarn van den volgenden gebruiker overgedragen. Van 
hovenbedoelde overclracltt nwet binnen een week schrif
telij k worden kennis gegeven aan den hetreJl'enden 
amhtenaar (Mijncorrunissaris, Regeeringscommissaris of 
Landdrost) welke den kctelinspecteur daarmede in 
kennis stelt. 

Zoodra erhter eene verandering in den bou\Y, of 
eenc verplaatsing van een stoomketel wordt be\verk
stelligd, moet claarvan opnieuw kennis gegeven worden 
door den eigenaar aan den desbetreil'enden arnbtenaar, 
ten einde dezelve te doen plaatsen onder de bepalingen 
dezer .wet. 

11. Voor stoomketels, rlie hij de inwerkingtreding 
rlezer wet reeds in gebrnik zijn, moet tcr vcnlero 
voortzetting van den arbeid kennis gegeven worden 
door den eigenaar aan den desbetrell'enden ambtenaar, 
teneinde dezelve te doen plaatsen onder rle bepalingen 
dm~er wet. 

KennisgevingPn, als bovenbedoeld, moeten niterl~ik 
binnen ecne rnaand na de jnwcrkiugtreding dnzer wet 
hij den betrelTendeu am Ltenaar worden jng{_~zondcn. 

. -12. Voor de locumotiefketels dm· Sllom·wegcn zijn 
de nooclige aanvullings-bepalingen in de spoorwegregle
Inenten vom· to schrijven. 

J3. Als stoomketels, in den zin van dezo wet, worden 
beschonwd alle toestellen, dienende om vloeistotfen in 
clamp van eene hoogere spanning clan de drukking van 
den darnpkring1 om te zetten. 

Uitgezonderd zijn slechts die toestellen, dienende 
mn daarin, door middel van stoom, te koken en voor 
zoover die met de buitenlucht verbonden zijn door eene 
aan het doel beantwoordende veiligheidsinrichting. 
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R. ALGEMEENE BEPALINGEN OMTRENT DE 
INRICHTING VAN STOOMKETELS. 

I. BOUW DEH S'l'OOMKETELS. 

Materiaal en uitvoering. 

14. De keuze van het · materiaal, het bepalen van de 
steride zoowel als den aard van constructie en uitvoering 
der stoomketels bl~jft den vervaardiger overgelaten. 

Wanneer daarin eene strafbare fout blijkt te zijn, 
zoo is voor ketels, in bet binnenland vervaardigd, do 
vervaardiger vom· de daaruit voortspruitende gevolgen 
verantwoordelijk gedurende een jaar na de eersto be
proeving; en wanneer het een ketel betreft, in het 
buitenland vervaardigd, lweft de Staatsmijningenieur. 
in overleg n1et den ketelinspecteur, het recht eone Loete 
op te leggen, het bedrag van de waarde van den 
ketel niet te bovengaande, te betalen door den fabrikant 
of z\jn agent, alvorens vordere invoer van zoodanigc 
fhbriek wonlt toegcstaan. Strafharc gebreken, ontclekt 
na Nm jaar na de ccrsto heproeving, z\jn hiervan uit
gezon<lerd. 

Vu/wtkanalen. 

Wie de verantwoor
delijkheid draagt 
voor gebreken in 
nieuwe ketels. 

15. Bij vaste stoornketels 1noet de laagste water- Bepalingen on1trent 
stand minstens 73 millimeter of 3 Engolsche duim boven vuurkanalen. 
de hoogste plaats van de on1 of door den ketel gaande 
vutu:kanalen, liggen; en bij vervoerbare ketels zoo hoog 
boven de vuurlijn dat, ook met in aanmerking nemen 
van schornmelingen, de l10ogste door het vuur en de 
verwarrnde gassen bestreken keteloppervlakte nog vol-
cloende door water beclekt blijft. 

])eze hopalingen z\in niet van tonpassing op zoo
danige v utu·kana]('Jt, waarh\i hot gloeiend won len van 
de met den stoum in aanraking zi.inde kctehvanden niet 
te vreezen is, alsouk niet op stoomketels, die uit kook
buizen van rnincler dan tO centirncter of 1- Engelsehc 
duim binnen werksche middellijn bestaan. 

11. 'l'OES'rELLEN WAAHVAN EEN STUOMKE'l'EL VOOHZlEN 
MOET ZI.JN. 

Voedingstoestel. 

1G. ledere stoomketel moet van twoe vertrouwbarc Vereischten voor 
voedingstocstAllen voorzien. zijn, die onafhankelijk van voedingstoestel. 
elkander in working gesteld kunnen worden en die, elk 
op zichzelf, in staat zijn den ketel rijkelijk van water 
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te bedienen. Een rdet~er beide voedingstoestellen moet 
bf een stoompomp of een injector zijn. 

Deze bepaling, alsook die omtrent de, in de artt. 17, 
18, 10 en 27 voorgeschreven ve;Iigheidsinrichtingen, en 
omtrent de in art. 30 voorgesehreven waterpersing, z~jn 
niet van toepassing op stoomketels van minder dan 100 
liters of 22 gallons gezamenlijken inhoud (water- en 
stoomruirnte ). 

Meerdere, tot een gemeenschappelijke werking 
verbonden stoomketels, worden voor bet doel van 
bovenstaande bepaling, als ecn ketel beschouwd. 

17. Op de plaats, waar de voedingsleiding in den 
stomnketel inkomt, moet het voedingstoestel van een 
zelfwerkende ldepkast met kraan voorzien z~jn, on1 het 
terugloopen van het water uit den ketel te beletten. 

Peilloestellen. 

-18. Aan iederen stoomketel moeten rninsten s twee 
uruikbare inrichtingen tot het waarnemen van den 
waterstand aangebracht zijn, die elk op zichzelf direct 
rnet het binnenste van den ketel verbonden zijn. Ecn 
dezer inrichtingen rnoet een waterpeilglas met door
blaaskranen zUn; worden nog proefkranen aangebracht, 
dan moet de onderste in het vlak van den vastgestelden 
laagsten waterstand aangebracht zijn. 

19. Be halve de toestellen tot waarneming van (len 
waterstand, moet iedere stoomketel voorzien zijn van 
een zelfwerkend middel oftoestel, waardoor watergebrek, 
onafhanl<elijk van eenige onderstelrle oplettendheid van 
den stoker of 1nachinist, wordt kenbaar gemaakt. ])jt 
toestel kan zijn of een stoomfluit door een water
v J.otter werkende M' een prop, waarin zich een rnetaal 
of allooi bevindt, dat op een bepaalde temperatuur 
smelt. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn op ketels 
in gebruik op het tijdstip, dat cleze wet in werking 
treedt. lndien ltet echter noodzakelijk is, of mocht z~jn, 
eene zoorlanige reparatie te cloen aan gemelde ketel;:;, 
waardoor eene vollcdige inspcctic noodig wordt, zal een 
dergelijkc ket<•] van zulk ern toestel moeten worden 
voorzien. 

20. De voor den stoomketel vastgestelde laagstc 
waterstand rnoet aan bet waterpeilglas, alsook aan den 
ketelwand of het metselwerk, door een in het oogvallend 
1nerk worden aangeduid. 

Veilig heidskleppen. 

21. Iedere, bij het in werking treden dezer wet, in 
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gebruik zijnde stoomketel moet van ten minste een 
vertrouwbare veiligheidsklep voorzien zijn. 

Locomobiel- en locomotiefketels moeten twee vei
ligheidskleppen heb ben. 

Alle nieuw op te richten stoomketels rnoeten van 
twee veiligheidskleppen voorzien zijn. 

22. Wanneer meerdere ketels een gemeenschappe
lijken stoomhouder hebben, waarvan zij niet afzonderlijk 
kunnen uitgesloten worden, dan zijn daarvoor twee 
veilig h eids klep pen vold oende. 

Een der veiligheidskleppen is afgesloten en aileen 
voor den gebruiker van den ketel toegankelijk. 

2~3. De veiligheidskleppen moeten ten allen tijde 
gemakkelij k opgelicht kunnen worden. , 

24. De belasting der veiligheidskleppen rnag hoog
stens zooveel zijn dat, wanneer de stoomspanning de 
voor den ketel vastgestelde grens bereikt, de stoom 
ontwijkt. 

25. Bij vaste stoomketels mogen de veiligheids
kleppen, wanneer de belasting door middel van een 
gewicht aan een hefboom plaats vindt, slechts op zoo
danige wijze belast worden, dat het gewicht op het 
uiterste einde van de hefboom werkt. Bij andere 
stoomketels, waarbij de veiligheidskleppen met veeren 
werken, moet de maximumspanning der veer niet 
hooger dan de maximumspanning van den stoom kunnen 
zijn. Bij locomobielen moet rninstens een der veilig
heidskleppen met een gewicht belast zijn. 

26. Het is niet geoorloofd voor veiligheidskleppen 
gebruik te maken van gewichten, veeren of hefboomen, 
die niet door een ambtenaar, met het toezicht bolast, 
zijn onderzocht en, overeenkomstig hetgeen in de alde 
van vergunning wordt vermeld, zijn goedgekeurd. 

Eene bijzondere verzekering der veiligheidskleppen 
tegen ongeoorloofde belasting wordt niet toegepast, 
claar eene overbelasting daarvan den gebruiker van den 
stoomketel strafschuldig maakt. 

Manometers. 

27. Aan iederen stoomketel moet minstens een deug
deljjke en vertrouwbare manometer zijn aangebracht, 
op welke schaal de voor den betre1Jenden ketel bepaalde 
maximum ~toomspanning duidelijk gemerkt is. 

De manometer rnoet door een ambtenaar, rnet het 
toezicht belast, zij n . onderzocht en goedgekeurd. Heeft 
een vroeger goedgekeurde manometer opgehouden de 
spanning van den stoorn nauwkeurig aan te wijzen, 
dan is de genoemde ambtenaar hevoegd de vervanging 
er van te gelasten. 

Aantal veiligheids
kleppen aan ver
schillende ketels. 

Bevestiging der vei· 
ligheidskleppen. 

Belasting der vei· 
li~heidskleppen. 

Wijze v. belasting. 

Het is strafbaar an
dere dan de goedge
kenrde wijze v. be
lasting te gebruiken. 

Manometer. 

Onderzoek naar en 
goedkeuring v. ma
nometer. 
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Contr6le-manome- 28. Ieuere stomnketel1noet van een inrichting voor-
ter. ~ien zijn, die den ambtenaar met de beproeving belast, 

in staat stelt den controle-manometer aan te zettten. 
Over de inrichting van den contrMe-manometer 

blijft de verdere bepaling nog voorbehouden. 

Merkplaat. 

Merkplaatopstoom- 29. Op iederen nieuw op te richten stoomketel 
ketels. moet de naam van den vervaardiger~ het loopende 

fabrieksnummer, bet jaar van vervaardiging en de ge
oorloofde hoogste werkelijke stomnspanning in atmos
feeren, d. i. in kiJogramrnen op den vierkanten centi
meter of Engelsche ponden op den vierkanten Engel
scherr duim, op gernakkelijk waarneembare en duur~ame 
wijze aangegeven zijn. 

Beproeving van den 
ketel v66r de inmet
seling enz. 

Dito. 

Wie de beproeving 
uitvoert. 

Stoomketels bij het in werking treden dezer wet 
in gebruik, moeten door de eigenaars worden vovrzien 
van een koperen plaat, bevestigd aan het front van den 
ketel, waarop door den ketelinspecteur en jaartal van 
beproeving en de hoogste werke.lijke stoomspanning, 
welke gebezigd mag worde>n, op ecn zichtbarc wij~e 
moet worden aangegeven. 

Onder werkelijke of effectieve spanning wordt ver
staan het vcrschil tusschen de spanning van den stoorn 
en de drukking van den chunpkring. 

III. BEPROEVING VAN DEN STOO~fKE'l'EL. 

W aterpersiny. 

30. Elkc nieuw opterichten stoomkctcl 1noet voor 
do inrnetscling of beklecding, onder dichtslnitcn van 
alle openingen, door waterpersing beproef<l worden. 

Bij locomobielen is de beproeving met de bcklee
ding vcroorloofd. 

3'1. Wanneer een reeds in gebruik geweest ~\jnde 
vaste stoomketel in eene andere industrieelc inrichting 
zal worden in werking gebracht, moet hij, v66r de in
metseling of bekleeding op dezelfde wij~e als een nieuw 
optestellen ketel, beproefd vvordcn. 

32. De beproeving. van een stoom ketel kan, naar 
vrije verkie~ing van den gebruiker, het~ij door een 
Gouvernements-ketelinspecteur uitgcvoerd worden, het
zU, wanneer de gebruiker van den ketel tot cene, door 
het Gouvernement erkende vereeniging tot toezicht op 
stoomketels, behoort, door den officiee1 daartoe gemach
tigden deskundige dezer vereeniging. 

Eene officieele bekendmaking in de Staatscourant 
wordt vereischt, wanneer aan eene vereeniging :.woda-
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nige sanctie door de Regeeringl na overleg rnet het 
Hoofd van Mijnwezen en den Staatsmijningenieur ver
leend of daarvan weder teruggetrokken wordt. 

33. De aantewen<len bepr·oevlngsspanning zal bij Beproevingsspan
stoornketels, die op eene werkelijke stoomspannlng van ning. 
tot 5 kilogram per vierkanten centimeter (1 kg. per 
vierk. em. = 14.2 Eng. ponden per vierk. Eng. duim) 
zullen gebruikt worden, het dubbele der te gebruiken 
spanning bedragen, en zal bij ketels, die met eene 
hoogere stoomspanning zullen werken, steeds 5 kilogram 
per vierk. centimeter meer bedragen dan de toetelaten 
hoogste werkspanning. 

34. De bij de beproeving aangewende spanning mag Bepaling dier span
aileen rnet den, door den beproevenden ambtenaar rnede- ning. 
gebrachten oflicieelen rna no meter ( contrMe manometer) 
worden vastgesteld. 

35. De ketel wand en moeten de beproevings-spanning Effect der spanning. 
weerstaan, zonder eene blijvende verandering van hun 
vorm te toonen, en zonder dat het water, bij de hoogste 
spanning, in anderen vorm dan als stof of kleine drop-
pels door de naden dringt. 
· 36. Van het resultaat der eerste beproeving, wordt Certificaat van be-
bij gunstigen afloop door den ketelinspecteur een certi- proeving. 
ficaat uitgemaakt, waarvan een kopie aan den gebruiker 
van den stoomketel word t afgegeven en waarduor het 
hem vergund is den stoomketel, totdat de alde van ver-
gunning uitgereikt zal worden, voorloopig in werking 
te brengen. 

Plaats van opstellinq. 

37. De vuurhaard van elken stoomketel, onder plaat- Wijze v. opstelling 
sen opgesteld, waar menschen wonen of zich ophou- der keteh;. 
den, moet zoo ingericht zijn, dat de inwerking van het 
vuur op den ketel onmiddellijk gestuit kan worden. 

Onder zoodanige plaatsen mogen geen stoomketels 
opgesteld worden, die voor meer dan 4 kilograrn per 
vierkanten centimeter spanning bestemd z\jn; stoomketels 
op de mijnen in gebruik zijn hiervan uitgezonderd. 

C. TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN S'rOOMKETELS. 

38. Alle in gebruik zijnde stoomketels met toebe- Toezicht op ketels 
hooren staan onder het voortdnrend toezicht van het vanwege de Reg. 
Gou vernemen t. 

Vervoerbare stoomketels, zooals stoomstraatwalsen, 
locomobielen, die tot dorschen, pompen of andere doel
einden gebruikt worden, stoombrandspuiten, enz., staan 
onder het toezicht van den ketelinspecteur van de 
plaats, waar zich zoodanige ketels bevinden, en de ge-
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bruiker van'-zoodanige ketels zal onderworpen zijn aan 
de jurisdictie van de rechterlijke ambtenaren van het 
rechtsgebied, waarin zich de ketel bevindt. 

Wie het toezicht 39. Het toezicht op de stoomketels met bijbehoorende 
uitoefent. drijfwerken wordt op de mijnen en industrieele inrich-

, tingen, waarop de mijnregulaties van toepassing zijn, 
door de van Regeeringswege aangestelde ketelinspec
teurs, ui tgeoefend ; en in aile andere gevallen door de 
van wege ... de Regeering daarmede helaste deskundigen. 

Welkeketels vrijge- 40. Stoomketels, wier gebrnikers tot eene vereeni
steld kunnen wor- aine: behooren, die zich belast met een geregeld en 
den. u '--' I l d d zorgvuldig toezicht op kete s, (Unnen our e Regee-

ring, op advies va.n het Hoofd van Mijnwezen in over
leg met den Staatsmijningenieur, van de onderzoekingen 
van Regeeringswege worden vrijgesteld. 

Vrije toegang van 41. De, met bet toezicht op het gebrnik van stoom
ambtenaren met ketels belaste, ambtenaren hebben steeds vrijen toe
toezicht belast. gang tot de plaatsen, waar zich de ketels bevinden, en 

de gebruikers der stoomketels zijn verplicht hen ten 
allen tijde toe te laten. 

Uitwendig en in- 42. De technische onderzoeking der stoomketels is 
wendig onderzoek. eene uitwendige en eene inwendige. 

De uitwendige onderzoeking moet minstens eenmaal 
per jaar geschieden, en hierb\j moet iedere storing in 
den voortgang van het werk zooveel mogelijk worden 
vermeden. In den regel zullen slechts zoodanige ketels, 
bij wier gebrnik een minder zorgvuldig onderhoud 
waargenomen is, binnen het jaar bij herhaling aan het 
onderzoek worden onderworpen. 

De inwendige onderzoeking moet minstens eenmaal 
in de 3 jaren geschieden, en hierbij zal de ketel buiten 
werking gesteld en, zoo clit noodig bevonden mocht 
worden, met waterpersing op nieuw worden beproefd. 
In elk geval moet de beproeving door waterpersing 
minstens iedere 5 jaar geschieden. 

Wanneer een stoomketel voor reparatie op de plaats 
van bedrijf geheel blootgelegd is, rnoet hij, alvorens te 
worden ingernetseld of bekleed, op dezelfde wijze als 
een nieuw op te richten ketel beproefd worden. 

De inwendige onderzoeking zal steeds van de uit
wendige vergezeld gaan. 

Waarin het uitw. 43. De uitwendige onderzoeking bestaat voorname
onderzoek bestaat. lijk in de beproeving van den toestand der voorge

schreven veiligheidsinrichtingen en van de behandeling 
en bediening van den ketel. 

Waarin het inw. 44. De inwendige onderzoeking heeft betrekking op 
onderzoek bestaat. den toestand van het in wendige van den ketel en het 

weerstandsvermogen der ketelwanden, zoowel alsop den 
toestand van de ketel-inrichting in het algemeen. Tot 
dit doeleinde rnoet de ornrnetseling of bekleeding van 
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den ketel, wannecr ltet onderzoek niet op andere wijze 
behoorlijk kan geschieden, op enkele to onderzoeken 
plaatsen of, wanneer zulks den inspecteur noodzakeUjk 
blijkt, geheel weggenomen worden. , 

45. lndien een stomnketel bij het onderzoek zich 
in een toestand bevinclt, die bij vercler gebruik onmid
flellijk gevaar· kan opleveren, dan kan zulk een stoom
kctel, door den ketelinspecteur voorloopig huiten dienst 
gesteld worden. en is de gebruiker van zulk een 
stomnketel verplieht. den ketel niet wecler in w&rking 
te stellen dan na belworlijke herstelUng en beproeving, 
tenzij hij daartoe van den Staats1nijningenieur verlof 
bekomen heeft. 

46. Wordt door de beproeving vastgesteld, dat een 
stoomketel niet langer met de oorspronkelijke bepaalde 
spanning met veiligheid kan werken, en weigert de 
gebruiker de noodige vernieuwing of reparaties aan te 
brengen, zoo zal de ketelinspecteur, met het toezicht 
belast, de hoogste spanning waaronder de ketel voort
werken kan, bepalen en op den ketel, in de plaats der 
vroegere opgave, op duurzame wijze merken. 

De oude akte van vergunning \YOrdt alsdan inge
trokken~ en op grond van de laatste beproeving, een 
nieuwe uitgereikt. 

47. Aan de verordeningen door een Gouvernements
ketelinspecteur, of) grond van de onderzoeking be
paald, moet in allen gevalle gevolg worden gegeven; 
het staat evenwel den gebruiker van den ketel vrij, in 
zooverre hij zich door de getrofien verordeningen be
zwaard gevoelt, zich te beroepen op den Staatsmijn
ingenieur. 

Voorkomende beroepen zullen door den Staats
mijningenieur zoo spoedig mogelijk worden uitgemaakt, 
doordat ()f een dadelijke beslissing wonlt getro11'en, bf 
eene deskundige com1nissie tot eene nieuwo onderzoe
king on llnale uitspraak door het Hoofcl van :Mijnwezen 
wordt benomnd. lJe hepalingen van art. 8, ten opziehte 
van de kosten van dit onderzoek zijn ook l1ier van 
toe passing. 

48. Stoomketels, die binnon een jaar sleehts van 
tijd tot tijd in gebruik zijn, worden, met betrekking 
tot de voorgeschreven onderzoeking, gelijk gesteld mot 
kotels, die hot gehcole jaar door in gebruik zijn. 

4J}. Wie een stoomketel, die een jaar of langer 
buiten gehruik geweest is, weder in werking wil brengen, 
moet van clit voornemen minstens 4 (vier) weken v66r 
het in werking brengenl schrlftelijk aan den betreffenclen 
ambtenaar kennis geven. Voordat het onderzoek is ge-

i!O 

Voorloopige buiten
dienststelling v. ge
vaarlijke kete1s. 

W anneer de oude 
vergunning wordt 
ingetrokken. 

Ketelinspcctenr be· 
oorcleelt den uit
slag van 't onder
zoek. 

Appel van zijn be
slissing op staats
mijningenieurs. 

Krnnisgeving van 
wederinwerking
stelling van buiten 
dienst geweest zijn
de ketels. 
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Permit voor 't in 
werking stellen van 
vervoerbare ketels. 

Wanneer al of niet 
kennis gegeven 
wordt van een voor
genomen onderzoek 
van cen ketel. 

V erdere bepalingen 
voor 't gebruik van 
vervoerbare ketels. 

Wanneer de ketel
insp. de werking v. 
een ketel kan stop
pen. 
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schied, rnag zoodanige ketel niet weder in werking 
komen. 

Wanneer zoodanige stoomketel niet van het eigen
dorn verwijderd is geworden, kan de ketelinspecteur 
het al of niet instellen van een onderzoek afhankelijk 
maken van de wijze, waarop de ketel onderhouden is. 

50. Wanneer een vervoerbare stoomketel ergens in 
werking gobracht zal worden, moet de gebruiker in 
het bezit zijn van een permit, to worden uitgereikt door 
den Mijncommissaris (of zijn plaatsvervanger) of den 
Landdrost van de plaats, waar die ketel werken zal, of 
door den Regeeringscommissaris, naar het geval is. 

V<'><'>r de uitreiking van zoodanig permit heeft de 
betreffende arnbtenaar zich te vergevvissen of het ge
bruiken van den vervoerbaren stoomketel op de voor
genomen plek van politiewege kan worden toegestaan, 
en of het bij den ketel behoorende certificaat van de 
ofilcieele beproeving en voorgeschreven periodieke on
derzoeking, in orde is. 

Voor stoomdorschmachines in de buitendistricten 
en voor zulke ketels, welke niet van het eigendom ver
wijderd zijn geworden, is zulk een permit niet noodig. 

51. De uitwendige onderzoeking geschiedt zonder 
daarvan te voren aan den gebruiker van den stoomketel 
kennis te geven. 

De voorgenomen inwendige onderzoeking moet 
minstens 2 ( twee) maanden van te voren aan den ge
bruiker van den stoomketel worden aangekondigd. rren 
einde den voortgang van het werken zoo min als moge
lijk is te storen, zal in overleg met den onderzoekenden 
ketelinspecteur den dag van de beproeving zooveel 
mogelijk zoodanig gekozen worden als in het be lang van 
den gebruiker noodig geacht wordt. 

De gebruiker is verplicht te zorgen, dat als de deelen 
van den ketel, zoowel in- als uitwendig, alsmede de den 
ketel omringende rookkanalen bij inspectie voldoende 
gereinigd zijn. 

52. Aangaande de vervoerbare stoomketels is de 
gebruiker verplicht den ketelinspecteur van de plaats, 
waar zich zoodanige ketel zal hevinden, voor het doel 
van de te geschieden onderzoeking, de standplaats waar, 
en den tijd, gedurende welken de ketel zich aldaar zal 
bevinden, op te geven. 

53. Wanneer een stoomketel, voor de onderzoeking, 
op den vastgestelden tijd door zijn gebruiker niet wordt 
gereed gehouden, heeft de betreifende ketelinspecteur 
bet recht, het werken van den ketel, tot nader order, te 
doen stoppen, tenzij bijzondere redenen of dringende 
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oorzaken bestaan, waarom de ketel niet buiten vverking 
gesteld is, ter beoordeeling van den ketelinspeeteur. 

54. De gebruiker van den stoomketel is verplicht 
den ketelinspecteur, op diens verlangen, de arbeiders 
en werktuigen, die voor onderhoud van den ketel steeds 
noodig zijn, kosteloos ter beschikking te stellen. 

55. Het resultaat van de onderzoeking wordt inge
schreven in een voor dit doel bijgehouden boek, dat 
steeds in de nabij heid des ketels of aan het kantoor des 
mijnbestuurders (mits de mijnbestuurder in de nabij
heid der mijn woont) bewaard wordt. De voor den 
stoornketel verleende akte van vergunning moet bij het 
boek bewaard worden. 

D. ONTPLOFFING VAN STOOMKETELS. 

56. Ingeval van ontploffing van een stoomketel is 
de gebruiker, of zijn vertegenwoordiger, verplicht bier
van terstond schriftelijk kennis te geven aan den ketel
inspecteur en aan den V eldkornet van het betreffende 
rechtsgebied, of de wijk van bet district, onder gelijk
tijdige opgave van de nadere omstandigheden, die als 
oorzaak van de ontplofiing kunnen beschouwd worden. 

57. V 66r de aankomst van den ketelinspecteur 
en zonder diens toestemming mag aan de plaats 
van het ongeluk geene verandering worden aange
bracht, tenzij zulks tot voorkoming van verdere onge
lukken, tot het te voorschijn brengen van lijken, tot 
redding van menschen uit gevaar of tot het open
houden van het verkeer, onvermijdelijk is. 

58. De ketelinspecteur zal, na bezichtiging van de 
plaats van het ongeluk, een proces-verbaal over den 
stand van zaken opmaken, en dat aan den Staatsmijn
ingenieur indienen. 

E. KOS'fEN VAN ONDERZOEK VAN STOOMKETELS. 

Kosten v. onderzoek 

Inschrijving v. het 
resul taa t van het 
onderzoek. 

Kennisgeving van 
ontploffing enz. 

Voor aankomst van 
ketelinspecteur 
moet alles in statu 
quo blijven. 

Ketelinsp. maakt 
proces-verbaal op. 

59. V oor de uitwendige onderzoeking van elk en Kosten v. 't onder
stomnketel zal eene belasting van £3 worden geheven. zoek v. stoomketels. 

Behooren meerdere stoomketels tot eenzelfde ge
bouw, zoo wordt alleen voor de onderzoeking van den 
cersten ketel het geheele bedrag, en voor iederen vol
genden £2 betaald. 

Is de onderzoeking tevens eene inwendige, zoo be
draagt de belasting voor iederen ketel £5. 

Be halve deze vaste belastingen voor uitwendjge on
derzoeking, moeten de reiskosten vergoed worden met 
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een vast bedrag van £2 voor iederen stomnketol. Z~jn 
echter meer stoomketels in eenzelfde gebouw aanwezig, 
zoo wordt voor iederen volgenden ketel £t betaald en 
is de onderzoeking tevens een inwendige, zoo bedragen 
de reiskosten voor elken ketel £~. 

De kosten van onderzoek worden voor iederen 
ketel. hetzij een of meerdere onderzoekingen in hetzelfde 
jaar hebben plaats gehad, per jaar slechts eenmaal be
last. Slechts bij de buitengewone onclerzoekingen en 
beproevingen volgens de artikelen 4-5 en 53, wordt eene 
bijzonclere betaling van de bepaalde helastingen en rois
k osten, geeischt. 

Alle betalingen betreJTende onderzoek- en reiskosten 
Jnoeten binnen een Jnaand na de onderzoeking op de 
aangegeven kantoren hebben plaats gehad. 

De plaats van betaling is ten kantore van den be
treifenden Civielen Commissaris, den Mijncornmissaris, 
Verantwoordelijken klerk of Landdrost. 

Bij wanbetaling zal bet verschuldigde geld volgens 
wet worden ingevorderd. · 

:11-,. VER.ANT\VOORDELIJKHEID. 

Wie verantwoorde- 60. De gebruiker van een stoomketel is vcrplicht 
lijk is voor een ketcl er op te I etten. dat de voorgeschreven veiligheidsin-

richtingen in bruikbaren toestand onderhouden en doel
rnatig gebruikt worden, en dat, wanneer aan den ketel 
eenigerlei gevaar bemerkt worden kan, deze terstond 
buiten werking wordt gesteld; en hij is verder straf
rechterlijk verantwoordelijk voor elke overtreding van 
de bepalingen dezer wet, tenzij hij kan bewijzen, dat 
hij alle redeUjke middelen te baat genomen heeft voor 
het doen uitvoeren van deze bepalingen, en behoorlijk 
kan aantoonen aan wien de schuld der overtreding ligt. 

Stoomdorsch rna
chines. 

S trafbepalingen. 

Onder gebruiker wordt verstaan hij, ten wiens be
hoeve een stoomketel in \verking wordt gehonden. 

G. KETELS VAN srrOOMDORSCHl\IA.CID:NES. 

61. Op ketels van stoomdorschmachines in de 
buitendistricten zijn de bepalingen van deze wet niet 
van toepassing, tenzij de eigenaars van zoodanige kcte.ls 
van stoomdorschmachines verkiezen onder de bepalingen 
dezer wet geplaatst te \vorden. 

H. STRAFBEP ALINGEN. 

62. Overtredingen van artikelen 50, 51 en !")2, zullen 
worden gestraft met een geldboete tot oen maximurn 
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van £5, of h~j wanbotaling, govangenisstraf van ton 
hoogste 1 week. 

0:1. Overtredingen van artikels 47, 53, 54, 55, en 56, 
zullen worden gestraft rnet eene geldboete tot eon 
maxirnmn van £10, of bij wanbetaling, gevangenisstraf 
van ten hoogste 2 weken. 

()ft.. Overtredingen van artikels 11, 49 en 57, zullen 
worden gestraJt rnet eeno geldboete tot con nmximum 
van £25, of bij wanbetaling, gevangenisstraf van ten 
hoogste 1 maand. 

63. Overtredingen van artikels 0, -41 en 45, ·Zullen 
worden gestraft met eene geldboete tot een rnaximum 
van £50, of bij wanbetaling, gevangenisstraf, met of 
zonder harden arheid, van ten hoogste 2 maanden. 

66. Overtreclingen van artikel 60 zullen worden g_e
straft met eene gelclboete tot een maximum van £'15, 
of bij wanbetaling, gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid, van ten hoogste zes maanden. 

67. Indien, b~j het voorkomen van ongelukken aan 
to nernen is, dat moedwil, grove nalatigheid of onop
lottendheid do oorzaak daarvan was, zal de Staats
JH'OCUI'OUI' hot reeht hebhen de zaak to bolmndelen volgcns 
< le algerneene strafwet. 

I. SI,01,BEP ALINGEN. 

68. De Uitvoerende Raad zal, indien noodig, na Uitv. Raad bevoegd 
overJ.eg rnet het Hoofd van M~jnwezen en ci.en Staats- deze wet aan te 
rn~jningenieur, in bet belang der openbare veiligheid, vullen. 
nadere hepalingen aan deze wet kunnen toevoegen, onder 
nadere bekraclitiging van den Edelachtb. Volksraad in 
zijn eerstkomende zitting. 

09. Deze wet treedt in werking van af'J Septernher Inwerkingtreding. 
'18DB. 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 4 Augustus '1893. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W . .T. LEYDS, 
S taa tssec ret a ris. 
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Dijlage A. 

AANVHAGE VOOR VEHGUNNING TOT HET OPSTELLEN EN 

INWERKINGBRENGEN VAN EEN STOOMKETEL. 

Ik 
wonende te 

, van beroep 
daartoe gemachtigd 

bij speciale procuratie(s) van 
maak hierbij applicatie tot het opstcllen en inwerking
brengen van een stoomketel, te bezigen voor 

P~aats van opstelling ......... ! ..................... ! Bemerkingen van den 
I Mijncommissaris, Land-

De hoogste stoomspanning 
welke in den ketel gebezigd 
"\VOrdt .......................... . 

Type van den ketel ........... . 

I 
Naam ........ . 

V ervaardiger 
Woonplaats. 

............... ..... 

De ketel nieuw of vroeger in 
gebruik geweest en hoe lang I ................... .. 

I 

Aantal veiligheidskleppen ... 

Veiligheids
kleppen 

Belading direct 
met gewicht of' 
veer .......... .. 
Belading indi
rect met gew. 
en hefboom ... 

Algemeene omschrijvingen van den ketel 
en verdere opmerkingen van den applicant. 

Aldus te 
den 

(Handt.) 

189 . 

I 

dr?st ?f Regeeringscom
nussans. 

Aldus te 
den 

(Handt.) 

189 • 

Bemerldngen van den 
Ketelinspecteur. 

Aldus te 
den 

(Handt.) 

189 • 
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WET No. 8, 1893, 
ZIJNDE WIJZIGING VAN WET N°. 8, 1892, 1

) 

REGELENDE HIDT ONDERWIJS VOOR DE BLANKE BEVOLKING 
IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Zooals goedgelcenrd en 1.:astgesteld hij ]<)eJ·ste Volksmad::;beslwiten 
art. rna dd. 2 Attgustus 1893. a?·tt. 982 en 983 dd. 3 A'U[JU3ttt3 
1893, al't. 990 d(l. 4 .August,u::; 1893 en artt. 994, 995 en 
1000 dd. 5 Attgttsttts 1893. 

ARTIKEL 1. Artikel 9 van wet no. 8, 1892, wordt 
hierb\j gewijzigd als volgt: c< Waar zulks haar wen
schelijk en noodzakelijk voorkomt, heeft de Regeering 
de ~)evoegdheid, op daartoe gedaan verzoek van de 
schoolcommissies, voor de oprichting van dorpsscho]en 
een stuk grond af te staan groot 10u voet in het vier
kant, en aan wijkscholen eene maandelijksche toelage 
voor huishuur te verleenen naar het volgend tarief: 

-10/- voor een schoolkamer, geschikt en gebruikt voor 
lwogstens 10 kinderen. 

15/- voor een schoolkarner, geschikt en gebruikt voor 
hoogstens 20 kinderen. 

'20/- voor een schoolkamer, geschikt en gebruikt voor 
hoogstens 30 kinderen. 

Ook kan do Uitvoorondo Tiaact, wannoer de om
standighcden dit toelaten, een gedeeltc, de helft niet te 
bovengaande, van het voor den bouw cenor school ver
eischte kapitaal, tegcn eon bcpaalde rente uit 's lands 
schatkist dam'toe verstrekken~ doch onder behoorlijke 
secnriteit en nadcr door hem te bepalen voorwaarden.)) 

'2. Artikcl ll vm1 genoerncle wet wordt hierb~j ge
w\jzigd als volgt: «Do llogcering vorleent allcen subsidie 
aan die sclwlen. \velke onder bet toezicht en do ver
antwoordeljjkheid staan van een commissie, welke 

a. Voor do wijkscholen zal bestaan uit rninstens 
drie leden, zooveol rnogel~jk op voorstel van 
of in overleg met een of meer kerkeraads
loden. den Veldkornet of den Vrederechter 
van de \Vijk door en uit de daartoe bevoegde 
stemgerechtigden gekozen, en 

1
) Zie bladz. 422 van dit wetboek en de aanteekeningen daar ter 

plaatse. 

Afstand van grond 
aan dorp<scholen. 

:Maandelijksche toe
lage aan wijkscho1en 

Leening aan scholen 
voor bouwkosten. 

Samenstelling en 
verkiezing der 
schoolcommissies. 
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{J. Voor dorpsscholen uit minstens vijf leden, op 
voorstel van, of in overleg met, den kerke
raad, den Landdrost, den Veldkornet of den 
Vrederechter der plaats door en uit de daartoo 
bevoegde stemgerechtigden gekozen. 

Stemgerechtigd tot bet kiezen van sclwolbestuur
ders zijn alle vaders van hnisgezinnen, die zich schrif
telijk verbinden, hnn kind of kinderen terstond na de 
opening of heropening der school, volgende op de ver
kiezing; voor minstens drie maanden in de betrok ken 
school te plaatsen, of wier kinderen gedurende minstens 
drie maanden~ aan de kiezing voorafgaande, de betrok
ken school bezocht hebben, en verder alle mannel~jke 
personen, di8 door een bijdrage ten behoeve van het 
schoolfonds, ten genoege van de meerderheid der 
eerstgenoemde stemgerechtigden, zich het stemrecht 
zullen verwerven.)) 

3. Artikel 18 van genoemde wet wordt hierbij ge- . 
wijzigd als volgt: «De Superintendent van Onderwijs 
kan aan werkelijk behoeftige kinderen eon driemaande
lijksche subsiclic toekennen van dertig shillings, bi.i 
ovcrlegging van eon schriftolijlw vcrklariug, dat zulk 
een kind of zulke kinderen te onvermogend zijn orn iets 
bij te dragen, onderteekend door den V eldkornet der 
wijk en minstens 3 kerkeraadsleden van een of meer 
der drie Hollandsch-Protestantsche kerken, die in de 
nabUheid der school woonachtig zijn, en in dorpen door 
den Landdrost in plaats van den Veldkornet.)) 

1:. Artikel GO van genoe1ndc \vet wordt hierhij gc
wijzigd als volgt: <cDe leerplannen voor de verschillenfle 
departementen van het gy1nnasinm worden vastgesteld 
door den raad van clocenten, onderworpen aan de goed
kenring van het curatorium. 

Deze leerplannen en het oudenvijs iu 't algemeen, 
dat aan deze inrichting zal gegeven \\·orden, 1noeten 
steeds in overeenstemrning zijn met artt. J en 2 dezer wet.)) 

Vereischten voorde 5. Artikel 6G wordt hierbij gewijzigcl als volgt: 
toelating tot de hoo- «Geen loerlingen zuHen to~ zn_lk ecn hoogere meisjes
gere meisjesschool. school worden tocgelaton, dl8 n1ot ltet exanwn van dun 

schoolwedstrijd met goefl gevolg ltebhen afgelegd. 
Aan de Hegeering wordt de bevoegdlteid gelaten, 

als overgangsmaatregel, tijdelijk de bepaling van dit 
artikel op te he1fen. Geen leerlingen zullen echter tot 
zulk een school rnogen worden toegelaten, die niet aan 
de eischen van standaard IV voldoen, hetwelk ter be
slissing aan den Superintendent van Onderwijs blijft.)) 
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6. Deze wet treeclt in werking daclelijk na publi- Inwerkingtreding. 
t:atie in de Staalscourant 1

). 

Gonvernementskantoor, 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 2G Augustus ·18U~~. 

WET N°. 9, 1893, 
WET TER VERVANGING VAN WET NO. 4, 1889, 2

) 

ZIJNDE WET OP HE'r AFSLUITEN lDN BELEMMEREN VAN PU
DLIEKE WEGEN OVER OMHEINDE PLAATSEN. 

J:eluuulelrl r'n .rJoed.r;r~ken)'(l bij 1trtf. 1038, 1_03[), 1041, 1042, 
Z045-1 048, 1050-1058 'lliW· rlr~ beslniten t'ltn den l'J'dclachtb. 
/<,'erstm Yolln:il'a.cul, dd. 9 A n,r;nst·n.-s 1893. 

'J)e Eerste Volksraad het wenschelijk achtende, in 
af\vachting van het eventueel passeeren eener omhei
ningswet, eenige bepalingen te maken. in zake reeds 
bestaande omheiningen van plaatsen, landerijen, enz, 
langs of over wegen, alsook voor zulke ornheiningen 
nog te worden gemaakt v66r een wet als voren bedoeld 
zal zijn uitgevaardigd, besJuit: 

1. Elke grondeigenaar of bewoner ntn eenc plaats Omheining v. plaat
of stu k grond, is gercel1tigd op zijn plaats of stnk sen gcoorloofd. 
grund, (~eno otulH~iuing up te rielttcn door 1niddel vau 
gewoon glad- of doorndraad als anderszins, lungs of 
over eene over zijne plaats of zijn growl gaanden weg, 
Jnits hij voor publiek gebruik de noodigo rui1nten, als 
vastgesteld in do wet omtrent reizigors, transportrijders 
t'll trekkers, onbeletnmm·d lato, on hij op de plek, waar 
zoodanige omheiniug een weg kruist, een hok aan-
brouge zooal::; uader in deze \vet umschreven. 

2. Waar zulke ornheinde weg door zaailanden, tui- Breedte der open te
n en of boomg~arden gaat, zal, wat betreft een trans- laten paden. 

1
) Dew publicatic vond voor de eerste maal plaats in de Staats

courant van 30 Augustus 1893. 
2

) Zie bladz. 89 L. W. 1888-1889. 
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portpad eene breedte van minstens 70 voet, en wat 
betreft een gewoon rijpad, eene van minstens 30 voet 
Inoeten worden opengehouden; waar een t_ransvortpad 
of gewoon r~jpad over een werf gaat, zal In bmde ge
vallen eene breedte van minstens 30 voet moeten worden 
opengehouden. 

3. Waar zoodanige ornheining een erkend publieken 
weg kruist, zal een hek moeten worden aangebracht eene 
opening gevende van ten minste 15 voet breedte, ten 
einde daardoor aan reizigers, met hunne voertuigen als 
anderszins, vr~jen doorgang te verleenen, en zal de 
eigenaar of bewoner van zulke plaats of stuk grond 
aldus omheind, verplicht zijn zulke hekken in behoor
lijke orde te houden. 

Deze hekken mogen niet toegesloten worden met 
een slot, maar moeten steeds met de hand, zonder 
sleutel of eenig ander voorwerp of instrument, gemak
kel~ik geopend kunnen worden. 

4. Op plekken, waar zoodanige omheining een Gou
vernements telegraaf- of telephoonlijn kruist, kan van 
Hegeeringswege een hek worden aangebracht en onder
houden. Het telegraafdepartement zal gerechtigd zijn 
van elk zoodanig beL twee sleutels aan te houden. 

5. De afsluitingE.n zullen behoorlijk aan de eene z\jde 
of aan beide z~jden van bet hek moeten vast zijn, ter 
vergemakkelij king voor open en toemaken, en zullen 
zoodanige afsluitingen, draaihekken, van hout of ijzer 
Jnoeten zijn, of indien van draad, ltetzij glad- of doorn
draad, zal hot moeten doorvlochten of aan d warshoutjes 
vastgemaakt zijn, ter vergemakkelijking voor open- en 
toemaking; aan de zijde ·waar de afsluiting open- ot 
toegemaakt Inoet worden, zullen niet meer dan twee 
haken of ringen rnoeten gebezigd worden, en ter zijde 
van den uit- en ingang van zoodanig hek zal op minstens 
v~jftien treden van het hek, eene· sterke paal of ldip 
op in het oog vallcnfle wijze v.rordrn ingeplant, aan welke 
paal of ldip rij- of trckdinren kunucn wm·rlen vast
maakt gedurcnde ltet opcncn en slniten van het hel\. 

0. Omheiningen, llekken en andere gelteele of ge
deeltclij ke afsl uitingcn en belemmeringen van wegen, 
geplaatst, opgericht of geslotcn in str\jd met (le bcpa
lingen van dczc wet, of in str\id met de voorschriften 
ncr Hegecring, mogen door of namens de Hegeering 
worden verw~jderd en vernictigd op kosten van den 
persoon, die de ombeining, hct hek of fle afsluiting of 
rle belemmering heeft geplaatst, zonder dat de Hegeering 
kan aansprakelijk worden gehouden voor eenige schade, 
hoe ook genaarnd daa1·door dil'eet of indirect veroorzaakt. 

De Iiersoon, die de omheining, bet hek of de af-
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sluiting of de belemmering heeft geplaatst, of de occu
pant van den grond of, ingeval de grond niet is ge
occupeerd de eigenaar van den grond, is daarenboven 
onderworpen aan eene boete van ten hoogste tien pond 
sterling, of ingeval van niet-betaling met gevangenis
straf van ten hoogste 14 dagen onverminderd eene actie 
tot schadevergoeding, waaraan hij zich mocht bloot
stellen, 

7. Eenig persoon, niet zijnde de eigenaar of be- Strafbepaling tegen 
woner van de plaats of stuk grond alzoo omheind, of het openlaten van 

u hekken. 
zijn gemachtigde, die bevonden mag worden door een 
der hekken a]s vermeld te gaan, zonder dezelve onmid-
dellijk na doorgang wedt>r toe te maken, ze]fs ook 
wanneer zoodanig persoon zoodanig hek openvindt en 
hetzelve niet toemaakt, zal onderworpen zijn aan eene 
boete niet te bovengaande vijf pond sterling, en bU 
gebreke van betaling tot gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid niet te bovengaande veertien dagen, on
verminderd eene actie tot schadevergoeding, waaraan de 
overtreder zich mocht blootstellen. 

8. Eenig persoon, niet eigenaar of bewoner der plaats Strafbepaling tegen 
of stuk grond zijnde, waarop gernelde hekken zich be- het onnoodig en 
vinden, of daartoe niet door den eigenaar of bewoner moedwillig openen .___, van h ekken. 
gelast, die btwonden mocht worden eenig hek te openen, 
niet rnet bet doel om daardoor te gaan of anderen 
daardoor te laten, zal onderhevig zijn aan eene boete 
niet te bovengaande tien pond sterling, of bij gebreke 
van betaling, tot gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid niet te bovengaande eene maand, onverminderd 
eene actie tot schadevergoeding waaraan de overtreder 
zich mocht blootstellen. 

0. Eenig persoon, eenige omheining of hek uit Strafbepaling tegen 
rnoed wil . of nalatigheid beschadigende of vernielende, het vernielen enz. v. 

l d hekken enz. za oor den eigenaar of wettigen bezitter van de om-
heinde plaats of stuk growl, hunne bediendnn of gc
machtigden, uf eenige bij de bes~hadiging aauwezigen 
persoon, dadelijk kunneu geapprehcrHlcenl en voor het 
landdrosthof worden gebracht, welk hof als straf den 
heschnldigde hij overtuiging eenc hoete 1nag opleggen 
van vijf tot vijftien ponden sterling, of in gebreke van 
betaling gevangenzetting rnet of zonder harden arbeid 
van een tot drie maanden met en benevens veroordee-
ling tot betaling van het bedrag der bewezen schadc. 

10. Hekken bjj rivieren en spruiten rnoeten zoo ver Plaats der hekken 
doenlijk gesteld worden op zoodanige plekken als niet bij rivieren en 
onveilig zijn voor het stilhouden van rij- en voertuigen. spruiten. 

11.. Bij ongevallen door aanrijding als anderszins Eigenaar euz. nict 
tcgen. eene omheining of tegen eenig hek als in deze aansprakelijk voor 
wet bedoeld, zal de eiaenaar of bewoner van de betrokken schade door aanrij-....., ding toegebracht. 
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plaats of het betrokken stuk grond niet aansprakelijk 
zijn voor schade aan personen, rij- of trekdieren, voer-
tuigen als anderszins. . 

12. Wet no. 4 van 1889, alsmede alle wettelijke 
bepalingen in strijd hiermede worden herroepen. 

13. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatio 
in de Staatscourant 1) 

Gouvornementskantoor, 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatsprosidont. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

Pretoria, 4 September '1893. 

REGELEN EN p,gpALINGEN OM'l'RENT 'l'OLLEN IN DB ZUJJ>. 
All'IUKA A NSC Hl£ REPUBLI EK. 

Goedgekew·(l bl) beshdt van den Edelachtbaren Tioee:(len rollc.mJ,wl, 
art. 811, 1ld. 12 A·ugttstus 1893, en voor kennixge·v·ing aan
,r;enomen door den ].~J'delachtbaren Eerxten Volksraacl, ondm· 
al't. 1186, dd. 23 Attgw~ttts 1893. 

I Je lollen zullen ressorteeren onder het depal'lemettl 
van puulieke werken. 

Waar tollen zijn ge- ABTIKEL 1. Op de navolgende wegen zuHtm toUon 
plaatst. worden geplaatst, te \veten: 

Op het pad van Christiana naar Johannoslmrg, eon 
tol te Klerksdorp, eon tol to Potchefstroorn en oen tol 
te Johannesburg; 

Op bet pad van Linclequeclrift (V cntersl<roon) naar 
Potchefstromn, . eon tol te Lindequedrift; 

Op het pad van Zanddrift (Vaalrivier) naar Heidel
berg, een tol to Zanddrift; 

Op bet pad van Volksrust naar Johannesburg, een 
tol te Volksrust, een tol te Standerton on een tol te 
Johannesburg; 

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

courant van 6 September 1893. . 
~) Zie bladz. 395 van dit wetboek en de aanteekeningen daar ter 

plaats~. 
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Op het pad van Wilgerivier naar Johannesburg 
( Hoogeveldsche pad), een tol te Wilgerivier en een tol 
te Johannesburg; 

Op bet pad van Barberton naar Pretoria, een tol 
te Barberton, een tol te Helvetia, een tol te Middelburg 
bij Wilgeri viersbrug en een tol te Pretoria; 

Op bet pad Standerton-Middelburg-Smitsdorp
Str~jdpoort, een tol te Strijdpoort; 

Op bet pad van Pretoria naar Zoutpansberg, een 
tol te Pretoria; 

Op bet pad van Pretoria naar Hustenhurg, een tol 
te Pretoria en een tol te K rokodilrivier aan den grooten 
weg naar Mashonaland; 

Op het pad van Pretoria naar Johannesburg, een 
tol te Pretoria en een tol te Johannesburg; 

Op het pad van Pretoria-Olifantsfontein-Stander
ton, een tol te Pretoria; 

Op het pad van Rustenburg naar Johannesburg, 
een tol te Krugersdorp en een tol te Johannesburg; 

Op bet pad van Vrijheid naar Dundee, een tol te 
J agersdrift ; 

Op het pad van Viljoensdrift (Vaalrivier) naar 
Johannesburg, een tol te Viljoensdrift en een tol te Jo
hannesburg; 

Op het pad van Schoemansclrift naar Potchefstroom, 
een tol te Scboemansdrift. 

2. Het be tal en van de navolgende tolgelden is ver- Tarief v. tolgelden. 
plicbtend gesteld, te weten: 

Voor een beladen wagen tot GOOO pond belast, 
alsmede voor een wagen, beladen met brand-
bout, haver, havergerven, kaf of gras . . . £0 2 0 

Voor elke 1000 pond meer, uitgezonderd boven
genoeinde wagens, beladen rnet brandhout, 
haver, havergerven, kaf of gras . . . . . . 0 1 0 

Voor een paarden- of reiswagen, z~jnde een huur-
rijtuig, passagiers of goederen vervoerende 0 1 0 

Voor een let~gen wagen, spider of kar *) . . . . 0 0 G 
Yoor klein vee, per 50 stuks of gedeelte daarvan 0 0 () 
Yoor groot vee, per 10 stuks of gedeelte daarvan 0 0 0 
Hoizende kafl'ers over bruggen passeerende, per 

hoofd .................. 0 0 3 
De beide laatste posten van het tarief z~jn alleen 

van toepassing voor die tollen, welke hij eene brug zijn 
geplaatst. 

3. Alle postwagens, mits geen passagiers vervoerende, Welke wagens vrij
alsmede aile paarden- of reiswagens, uitsluitend dienende gestel<l zijn van tol

geld. 

ll!) Onder leege wagens zijn ook begrepen reiswagens, welke aileen 
goederen voor eigen verbruik hebhen opgeladen, geen verkoopgoeJ .• 
Pluimvee is hiervan uitgezonderd. 
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tot vervoer van ZHEd. den Staatspresident, civiele en 
rechterlijke ambtenaren, in dienst reizende, zoomede 
alle wao·ens ten dienste der publieke werken, zijn vrij
gesteld C'lvan tolgeld. Eveneens zijn vrijgesteld alle pri
vate wagens en rijtuigen, reizende tot bijwoning der 
godsdienstoefeningen, mits geen producten, behalve die 
voor levensonderhoud, rnet zich voerende. 

4. De tolgaarders zijn verplicht zoowel bij dag als 
des nachts de passage door den tol toetelaten. 

5. Door den tolgaarder moeten quitantien w0rden 
verstrekt voor betaalde tolgelden, waarvan de vorm 
door het Gouvernement zal -vvorden vastgesteld. 

6. Elke transportrijder is verplicht, ter bepaling 
van het te betalen tolgeld, den vrachtbrief aan den tol
gaarder te vertoonen; bij weigering hiervan zal de hoe
grootheid der vracht door den tolgaarder worden geschat 
en zal hij daarnaar het te Letalen tolgeld Lepalen. 

7. Voor een geladen wagen door een tol inkomende 
om een der dorpen waar tollen geplaatst zijn, behoeft, 
met dezelfde vracht op denzelfden dag v66r middernacht 
12 uur weder uitgaande door een der tollen, geen tolgeld 
te worden betaald, mits op vertoon van de bij den 
gepasseerden tol ontvangen quitantie. Terwijl in het 
algemeen geen persoon rneer dan tweernaal tolgeld voor 
dezelfde vracht behoeft te betalen, en wel in dier voege, 
dat wanneer voor den eersten en tweeden tol betaald 
is geworden, met den derden, op vertoon van quitanties, 
vrij kan passeeren. lndien men echter met dezelfde 
vracht meerdere tollen passeert, zal weer volgens het 
gewone tarief moeten worden betaald. Het pad van 
Volksrust naar Johannesburg maakt hierop eene uit
zondering, daar, met het oog op de Lrug te Stander
ton, op dat pad voor 3 tollen moet worden betaald. 

8. Van af den dag, dat de oprichting van een tol 
in de Staatscourant is bekend gemaakt, is de weg, waarop, 
of de brug, waarvoor de tol is geplaatst, de eenige 
hoofdweg binnen den afstand van 10 minuten te paard 
(1 mijl) wederzijds den tol, en is niemand gerechtigd 
binnen dien afstand het betalen van tolgeld te ontduiken. 

Uitzondering wordt op deze bepaling gemaakt voor 
den eigenaar of drijver van los vee; indien deze niet 
van de brug gebruik wenscht te maken, rnag hij het vee, 
op eenige plek, zelfs bij de brug, door de rivier drijven. 

9. Bij elken tol zal 's nachts een lantaarn zijn ge
plaatst. Elke tolgaarder is verplicht de lantaarn in goeden 
staat te houden en voor eene behoorlijke verlichting zorg 
te dragen. 

10. Aan den eigenaar of huurder op wiens plaats 
e~n t~l zich .bevindt, w.~rdt ten behoeve .. van die plaats 
u1tslu1tend b1nnen de bJnen daarvan, Vl'lJe passage door 
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den tol toegestaan. Daarentegen rnoet de eigenaar toe
staan, dat een tolhuisje bij den tol naast den weg op 
zijn grond geplaatst wordt. 

11. Voor ieder persoon binnen den afstand van een Abonnementskaar
uur te paard (6 rnijlen) van eenigen tol woonachtig, ten. 
zullen, uitsluitend voor bet rijden van bouwmaterialen, 
klippen, zand, grond, mest, vuilnis, producten en 
handelswaren, abonnementskaarten verkrUgbaar zijn, 
tegen betaling van . £1 om rnet een wagen, gedurende 
een jaar, een tol te kunnen passeeren. 

Deze abonnementskaarten zijn alleen geldig voor den 
wettigen bonder of diens plaatsvervanger, voor alle 
tollen rondom het dorp binnen de 6 mijlen waarvoor 
de kaart is afgegeven, en gedurencle een jaar na dag
teekening van afgifte van de kaart. 

Bij het passeeren van genoemde tollen, waarvoor 
de abonnementskaart is afgegeven, zal telkens wanneer 
de tolgaarder zulks zal verlangen, de kaart aan hem 
moeten worden getoond. 

V oor iedere kar of spider van alle in woners dezer 
Republiek kan een abonnementskaart van 10sh. worden 
uitgenomen, geldig gedurende een jaar voor alle tollen, 
en voor den wettigen houder als bovengenoemd. 

12. In de onmiddellijke nabijheid van den tol zal een Bord met tarief bij 
bord geplaatst worden, waarop in de landstaal bet tarief elken tol. 
zal zijn geschilderd, terw\jl bovendien bij elken tolgaarder 
de geheele wet, op de hefting van tolgelden betrekking 
hebbende, aanwezig zal zijn. 

13. Eenig persoon, die op welke wUze ook, het Strafbepaling op h. 
betalen van het tolgeld tracht te ontduiken, zal met ontduiken van tol
een geldboete van hoogstens £3 gestraft worden, bij geld. 
wanbetaling te worden vervangen door eene gevange-
nisstraf met of zonder harden arbeid van lwogstens 
ben week, onverminderd zijn gehoudenheid tot be-
taling der ontdoken tolgelden, tenzij hij borg ~telt voor 
behoorlijke betaling der opgelegde geldboete. 

Ingeval van dispuut met den tolgaarder zal een 
ieder gehouden zijn zijn vollen naam en woonplaats op 
aanvraag van den tolgaarder of diens plaatsver
vanger, op te geven, en indien het mocht bl\jken, dat 
een verkeerde opgaaf is gedaan, zal die persoon wegens 
bedrog vervolgd worden. 

14. Wanneer de Hegeering het wenschel\j k acht, Reg. kan meerdere 
behalve de nu vastgestelde tollen, inclien clit vereischt tollen oprichten. 

wordt, nog meer tollen te plaatsen, of wel de bestaande 
te verplaatsen of op te heil'en, kan zij dit in noodzake-
lij ke gevallen doen, hetwelk in de Staatscourant zal 
worden gepubliceerd. Deze verandering zal de Regee-
ring aan den Edelachtb. Tweeden Volksraad ter bekrach-
tiging voorleggen in zijne eerstkomencle zitting. 

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



18931 800 

Jurisdictie. '15. Alle zaken, betre1Tende overtredingen hierboven 
genoemd, zullen door de lagere hoven summier kunnen 
worden behandeld. Indien echter eenige aangeklaagde 
weigeren mocht zonder dagvaarding te verschijnen, 
zullen de kosten der dagvaarding op hern kunnen wor
den verhaald, ingeval van veroordeeling, behalve de 
boeten hem door het hof opgelegd. 

Salaris van tolgaar- '16. De salarissen der tolgaarders zullen percentsge-
ders. wijze worden bepaald, of op zoodanige andere wijze als 

de Regeering wenschelijk en noodzakelijk mocht achten. 
Inwerkingtreding. 17. Deze regelen en bepalingen treden in werking 

van af '1 Januari 1894. 

Opgavc der namen 
der personen ver
antwoordelijk voor 
den inhoud van een 
nienwsblad. 

Strafbepaling. 

Gouvernementskantoor, 

~ . .T. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris 

Pretoria, 4 September 1893. 

WET N°. ii, 1893, J> 

WET OP DE DRUKPEHS. 

Goedgekcnnl b1'j m·t. 1191, del. 24 A1t[Jusi1.ts 1893, t•an de notulen 
van dr'n E'delachtb. Ee?'sten Volksmad. 

N AnEMAAL de noodzakelijkheicl gebleken is, mn, in 
verband met art. 19 van de grondwet der Zuid

Afrikaansche Republiek, nadere hepalingen te maken, 
zoo wordt hie1·mede bepaald en Yastgesteld als volgt: 

A RTIKEL 1. Niemand zal na het inwerking treden 
dozer wet een nieuwsblad drukken of uitgeven, of clit 
laten doen, tenzij eene schriftelij ke verldaring gegeven 
is met opgave van den waren naarn van het nieuwsblad, 
van den verantwoordelijken editeur, alsmede van den 
naam of de namen van den uitgever (of uitgevers) en 
den eigenaar (of eigenaren). Iedere zoodanige ver
klaring zal vooraf beeecUgd . moeten worden en inge
zonden ten kantore van den Staatssecretaris. 

De uitgever (of uitgevers) en drukker (ofdrukkers) 
van zoodanig nieuwsblad worden hij overtreding van 

l) Zie E.V.R.B. dd, 8 Juni 1893, art. 279, bladz, 816. 
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dit artikel gestraft met eene boete van hoogstens £25 
elk, ot bij wanbetaling met gevangenisstraf van ten 
hoogste eene maand. 

2. Aan bet einde van elk nietnvsblad en van elk Vermelding v. uit
b\jblad ervan zal de naam van den verantwoordel\jken geversnaam op 

· ( t' · ) d l 1 D · nieuwsblad. 1ntgever o. 1ntgevers ge ru zt wore en. . e tntgever 
(of uitgevers) is verplieht, zoo spoedig 1nogelijk na elke 
pu blieatic cene kopic van het gepublieeerde ten kantore 
van den Staatsseeretaris in te zenden. 

De uitgever (of uitgevers) en drukker (of drukkers) Strafbepaling. 
van zooclanig nieuwsblad worden bij overtreding van 
dit artikel gestraft met eene boete van hoogstens £25 
elk, of bij wanbetaling 1net gevangenisstraf van ten 
hoogste eene maand. 

3. De drukker (of drukkers) en uitgever (of uit- Wie verantwoorde
aevers) van eenig nieuwsblad boek brochure of ander lijk zijn voor den 
h ' ' . h d drukwerk, bevattende stu;dcen, oproer verwekkende of ~~e~~Rhl:~n eon 
seditie (rnuiterij), of eerschennis, beleediging of aan- ~ · 
randing van iemands karakter inhondendc, zijn verant-
woordelij k voor gemelde stukken, en zullen, bij over-
trading van clit artikel, gestraft worden met eene ge
vangenisstraf van ten hoogste '12 Inaanden, met of 
zonder harden arbeid. 

4. Hij, die iemands eer of goeden naam ten onrechte Wat onder beleedi
aanrandt in ~eschrifte, hetzij in een nieuwsblad, of in ging in geschrifte 

u verstaan wordt. welken anderen schriftelijken vorm ook, door tenlaste-
legging van een bepaald feit, met het doel orn den be-
tro kken persoon (of person en) te benadeelen, en aan 
dat feit ruchtbaarheid te geven, wordt gestraft met eene 
boete van ten hoogste £150, of 1net gevangenisstraf van Strafhepaling. 
ten hoogste zes maanden, met of zonder harden arbeid, 
gezamenl\jk of afzonderlijk. 

5. Hij, die teekeningen of afbeeldingen verspreidt Strafbepaling op 
of tentoonstelt, \Velke ierrmnds eer of karakter benadee- beleediging door ar
len, kan op aanklacht van den beleedigden persoon ver- beeldingen enz. 

volgd en gestraft worden met ten hoogste een jaar ge-
vangeniss traf. 

6. Deze wet treedt in werking dadelijk na publ:icatie Inwerldngtreding. 
:in de Staalscmwant. 1

) 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 1, September 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. vV. J. LEYDS, 
S taatssecretari s. 

1
) Deze wet word voor de eerstc maal gepnhliceerd in de Staats

cou1'ant van G September 1893. 
51 Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



W at onder een li
ccntie voor een bot
tclstore verkocht 
mag worden. 

Lie. voor verkoop 
bij de kleinc maat 
aan blanken en 
kleurlingen. 

Dito aan blanken 
aileen. 

Lie. voor· verkoop 
v. moutdranken bij 
de kleine maat aan 
blanken en kleur
lingen. 

Dito aan blanken 
alleen. 
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WET N°. 12, 1893, 
GEWIJZIGDE ARTIKELEN WET No. 13, 1892, 1

) 

DRANK WET. 

Goedgelceur(l onder w·t. 719, dd. 2 A1~{J'tt8tus 1893, van de nohtlen 
1xtn den Edelachtb. Tweeclen Volk.'5raad, en dom· den Edelachtbb. 
Heri5fen 1 'ollcsraa(l 1'00r kenwis{ff!11'ing aanyenmnen, orula 
w·t. 1116 ziJna notnlen gedatee}'(l 17 An,r;ttsf/1.'5 1893. 

An'riKEL 1. Art. 3b. zal luiden als volgt: Licentien 
voor een bottelstore. Onder ueze licentic zal niet 
minder dan b~j een gewonen halven bottel worden ver
kocht en altijd met dien verstande, dat de dranken 
onder deze licentie verkocht niet op de plaats waarvoor 
de licentie verleend is, worden gebrnikt. Geen dranken 
lwegenaamd zullen aan kleurlingen worden verkocht 
onder deze licen tie. 

2. Art. :Jc. Te luiden als volgt: Licentien om bij 
de kleine maat te verkoopen aan blanken en kleurlingen. 
Eenige hoeveelheid drank kan onder deze licentie ver
kocht worden en op de plaats waarvoor de licentie 
verleend is, gebruikt worden of niet, 1net dien verstande 
aan kleurlinwm aileen onder de desbetrell'ende bepalin
gen dezer wet. 

De commissie, volgens artt. 6, 7, 8, 9, 10, 1J, 12, 
13, 1.4, 15 dezer wet zal de macht hebben te bepalen, 
dat op de plaats genoemd in de applicatie dranken 
kunnen verkocht worden aan blanken en kleurlingen, 
of aan blanken alleen. 

3. Art. 3e. Gewijzigd als volgt: Licentien voor den 
verkoop van moutdranken bij de kleine maat voor 
blanken en kleurlingen. Hieronder kmnen bierhallen 
waar alleen moutdranken verkocht worden. Genoernde 
dranken kunnen onder deze licentie in quantiteiten 
minder dan een bottel verkoeht worden en op de plaats 
waarvoor de licentie verleend is worden gebruikt, met 
dien verstande aan kleurlingen aileen onder desbetref
fende bepalingen dezer wet. 

De commissie, volgens artt. G, 7, 8, D, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 dezer wet zal de rnaebt hebben te bepalen, 
dat op de plaats genoemd in de applieatie dranken 
kunnen verkocht worden aan blanken en klenrlingen, 
of aan blanken alleen. 

1
) Zie bladz. 471 van dit wetboek. 
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,j., Art. 3{. Gewijzigd als volgt: Gelicentieerde drank
verkoopers, de voorwaarden in hunne licentie gesteld 
overtredende, zullen schuldig zijn gehandeld te hebben in 
str~jd met de voorwaarden hunner licentien en gestraft 
worden rnet de straf, ve!'meld in art. 20 dezer wet. 

5. Art. 9. Aldus gewijzigd: De led en van de drank
commissie zullen eene bezoldiging ontvangen van £1 
elk per zittingsdag, en de secretaris van gemelde com
n1issie £1 tOs. per zittingsdag. 

0. Art. tt. Te luiden als volgt: De voorzitter zal 
het recht hebben licentien te transporteeren van den 
eenen persoon op den anderen vom· dezelfd.e plek, waar 
zoodanige bezigheid geclreven wordt. Voor elk zoodanig 
transport zal een recht van 1 Os. geheven worden op-
geplakt in zegels op de applicatie. 

De commissie zal het recht hebben nieuwe licentien 
of de vernieuwing van reeds verleend.e licentien te 
weigeren zond.er opgaaf van redenen. Wanneer de 
comrnissie bet nood.ig oord.eelt zal zij gerechtigd. zijn 
om eenig persoon onder eed.e te ond.ervragen en indien 
het naderhand. bevonden \vordt, dat de getuige eene 
valsche verklaring heeft afgelegd, zal hij beschouwd 
worden te hebben gepleegd de rnisdaad van meineed en 
voJgens wet wonlen gestraft. 

De commissic zal het recht hebben om reeds ver
leende Ucenties te transporteeren van de eene plek naar 
de andere~ tegen betaling van een recht van 10s. in 
zegels als hierboven bepaald. 

Hoegenaamd geene dranklicentie zal aan kleurlingen 
uitgereikt worden. 

Aan eenigen applicant zal het vergund zijn zich 
voor de commissie te laten vertegenwoordigen, doch 
aileen door volgens landswetten behoorlijk geadn1itteerde 
en gelicentieerde advocaten, procureurs en wetsagenten. 

Aan het einde van art. t3 van wet no. '13, t892, te 
voegen de woorden: c<en een zegel dragen van tOs.>) 

7. Art. t9. Te luiden als volgt: Een gelicentieerd 
kantien-, bar- of bierhalhonder in een stad, dorp, 
standsdorp of delverij zal geene klanten toelaten zijn 
tot drankverkoop bestemd vertrek binnen te komen of te 
verlaten langs een achter- of zijdeur of door een deur, die 
gemeenschap heeft met een winkel of bezigheid, onder 
verbeurte bij de eerste overtreding eener boete van 

Strafbepaling tegen 
hen, die verkoopen 
in strijd met de 
voorwaarden hun
ner licentie. 

Bezoldiging v .led en 
der drankcommlssie 

Transport v. licen
ties. 

W eigering van li
centies. 

Geen licentie aan 
kleurlingen. 

Bepalingen betref
fende den toegang 
tot clranklokalen. 

hoogstens £tO ofb~j nietbetaling daarvan gevangenisstraf 
van niet meer dan eene maand; voor eene volgende Btrafbepa1ingen. 
overtreding eene boete van hoogstens £20 of bij niet-
betaling d.aarvan gevangenisstraf van hoogstens drie 
maanden; voor een derde overireding eene boete van 
nict mecr dan £50 of bij niet-betaling gevangenisstraf 
van lwogstens G rnaanden, nwt verbeurte van licentie. 
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vVanneer drankver
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8. Art. 22 zal luiden als volgt: Ueen licentiehouder 
onder deze wet zal drank nwgen verkoopen of eenige 
zijner kamers of vertrekken in zijn gebouw of gebouwen 
tot den verkoop van zulke dra.nken als voormeld open
houden. noch toela.ten da.t drank in eenige van dezulke 
gedronken of gebruikt zal worden,T gedurende eenig 
gedeelte van den Zondag, Goeden V rJJdag, Paaschdag, 
Pinksterdag, Dingaansdag en Kerstdag, of tusschen de 
uren van U des avonds en 6 in den morgen van eenigcn 
anderen dag, uitgezonderd in de door de commissie 
goedgekeurde hotels, kost- en logieshuizen, waarin aan 
inwonenden, kostgangers en bona f1de reizigers, die 
dien dag minstens drie mjjlen gereisd hcbben, drank 
zal mogen verkocht worden, die zij noodig hehben, 1net 
dien verstande, dat niets in dit artikel vervat betrekking 
zal hebben op den verkoop van drank in de door de 
Hegeering goedgekeurde clubs. 

Overtredingen van bovcngemelcle bepalingen zullen 
gestraft worden 1net eene boete van ten hoogste £25, 
bjj wanbetaling gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid van ten hoogste 2 maanden. 

9. Art. :23, al. 3. Aldus gewij zigd: De verlofbrief 
zal een zegel dragen berekend iegen een shilling per dag. 

10. Art. 24. Te luiden aldus: In speciale gevallen 
zal de Landdrost of de ambtenaar, belast tnet de crimi
neele jurisdictie, het recht hebben speciaal verlof te 
verleenen aan een houder van een licentie bij de kleine 
maat om dranken te verkoopen na 12 uur des avonds, 
tegen betaling van £1 per avond. 

De strafbepalingen, vermeld in bovenstaand art. 23, 
zullen van toepassing zijn op een gelicentieerden drank
verkooper bij de kleine maat, welke dranken verkoopt 
na 12 uur des avonds zonder speciaal verlof, zooals 
vereischt. 

'11. Art. 25. al. h. Aldus. gewijzigd: Het vertrek 
bedoeld onder alinea e~ zal open zijn op werkdagen van 
8 uur des morgens tot 8 uur des avonds, en volstrekt 
niet op eenig gedeelte van Zondag, Goeden Vrijdag, 
Paaschdag, Pinksterdag, Dingaansdag of Kerstda§a. 

12. Aan het einde an art. 37 van wet no. 1 , 18~}2, 
bij te voegen de volgende alinea: 

«De Landdrost zal, na endosseering door den griffier, 
den secretaris van de dranklicentie-commissie kennis 
geven van zoodanig persoon.» 

13. Art. 43 zal luiden als volgt: Publiekc aan
~dagers der verschillende hoven zullen verplicht z\jn, 
1n aile gevallen waar kleurlingen wegcns dronkenschap 
yvorden voorgebracht, het meest nauwkenrig onderzoek 
1n te stellen naar de oorzaak van de dronkenschap en 
en de plaats waar en de persoon door wien aan hem 
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drank is verschaft, ten einde prosecutie tegen den per
soon te kunnen instellen: wegens onwettigen handel 1n 
sterke clranken. 

Zoo de kleurling wegens dronkenschap voorgebracht, Strafbepaling. 
weigert den namn te noemen van den persoon, die hem 
den drank verstrckt }weft, de plaats aan te toonen, alwaar 
hij zulken drank verkregen heeft, zal h~i gestraft worden 
met eene boete van ten hoogste £5, of gevangenisstraf 
rnet of zonder harden arbeid van ten hoogste een maand 
en met of zonder geeselslagen, vijf-en-twintig niet te 
bovengaande. 

1.4. Art. 53. Deze wet treedt in werking op 1 October Inwerkingtreding. 
1893. 

S. J. P. KRUGER., 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 7 Septerriber 1893. 

WET N°. 13, 1893, 
ZIJNDE WIJZIGING IN ARTIKELS 3 EN Lr VAN WET 

N°. 6, 1891. 

Uoe(l,qekeunl dom· den }<.,'delachtbaren Eenten Volks?·aad bij artikel!) 
1152, 1156, 1158 en 1159 zijner not,nlen, gedatee,rd 21 A'tt· 
!Jltstus 1893. 

A BTIKEL -1. Om het wild, dat voorkomt onder clau
snle a, van artikel 3 to hrengen onder artikel 1. 

2. Om den jachttUd op het wild, vermeld onder sub c, 
van artikol 3 oper1 te stellen van 1 Februari tot 1 
Augustus. 

B. In soetie b, van artikel ,j,, 15 .fanuari te veranderen 
in ~15 April en 15 A.ugnst11s in 31 Augustus, en de 
woorden snip, kwartel, boseh- en tortelduifte schrappen. 

,j,, Hovenstaande wijziging :in -vverking te treclen clrie 
maanden na pu blicatie in de Staatscourant. 1

) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Gou vernemen tskantoor, Staa tssecretaris. 

Pretoria, 7 September 1893. 
1

) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats~ 
courant van 13 September 1893. 

Wijziging artt. 1 en 
3. 

Verandering v. den 
jachttijd in art. 3, 
mb c. 

Verandering v. den 
jachttijd in art. 4, 
sub b. 

In werkingtreding. 
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WET No. i 4, 1893 1

> 

TOT VERDUIDELIJKING EN WIJZIGING VAN WET 
N°. 13, 1891, 

REGELENDE RET ALGEMEEN KIESREOHT DER BURGERS VAN 
DE ZUID-AI<'RIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Uoedgelceurd bij be~Jlwit ·van den R(ldachtb. Vollc~JJ'Wtrl onrle1· 
a1·t. 1341, dd. 8 SepteniJbet 1893. 

N ADEMAAL het wenschel~jJ( is, dat het kiesrecht van 
de burgers der Zuid-Afrikaanscho Hepubliek nader 

bepaald en omschreven \vorde, zij het hierbij vastge
steld als volgt: 

ARTlKEL 1. Orn het kiesrecht in de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek te bezitten moot rnen burger zijn. :Daarom
trent gelden de volgende bepalingen: 

1. Om burger te wezen, rnoet nwn: a. binnen de 
Zuicl-Afrikaansche Hepubliek zich gevestigd 
hebben v6br 29 Mei 1876; b. binnen de Zuid
Afrikaansche Hepubliek geboren zijn; c. stem
gerechtigd burger zijn geweest in de land
streken, welke bij de Zuid-Afrikaansche Re
publiek bij tractaat, conventie of overeen
komst zijn ingelijfd, on dientengevolgc in
woners zijn geworden in deznn Staat, een en 
a.nder in ternwn ya.n de op die inlijving be
trekking hcbbende Volksraadsbesluitcn en ge
trofl'en schikkingen; d. genaturaliseerd zijn 
geworden overeenkomstig de vroegere ofthans 
bestaande wetten ; e. in terrnen van Eerstc 
Volksraadsbesluit art. 1'197, rld. 31 . .Tuli 18DJ, 
als stemgerechtigd burger z'jn verklaar<l. 

2. Om kiezer te zijn, moet men den onderdorn van 
16 jaren bereikt hebben. 

~1. Personen, niet in de Zuid-Afrikaansehe Hcpu
bliek gehoren, 1naar van elders ingekornen, 
knnnen hot burgerrecht verkrijgen en dus 
burgers worden, wanneer z~j den gevorderden 
eed hebben afgelegd en de hieronder verrnelde 
brieven van naturalisatie verkregen hebben. 

1
) Deze wet treedt volgens E.V.RB. art. 1341, dd. 8 September '93, 

voorloopig in werking tot in de volgende zitting daarover nuder wordt 
beslist. Ze vervangt wet no. 13, 1891; zie bladz. 24:2 van cHt wetboek 
en de aanteekeningen daar ter plaatse. 
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1:. Jungolingen, niet in dezen Staat geboren en wier 
vaders sterngereehtigd burger z~jn geworden 
van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek v66r zij 
hun 16de jaar bereikt hebben, zullen hetzelfde 
stemroeht hebben als hun vader, mits zjj met 
hun '16cle jaar zich daarvoor hebben cloen 
aanteekenen b~j hun Veldkornet . 

. '· Personcm, hedoelcl onder alinea 3 van clit artikel, 
z11llen in handen van den daartoe aangewozcn 
atnbtenaar don volgenden oed afleggen: 

Ik tot heden geboren 
verlangend burger der Zuid

Afeikaansche Hepubliek te worden en voldaan 
heb ben de aan alle voorschriften der wet betrek
kelijk de naturalisatie, verzaak, zie af en doe 
afstand van alle gehoorzaamheid, getrouwheid 
en onderworpenheid aan alle vreemde Vorsten, 
l-Ioofden, Staten en Souvereiniteiten en in het 
bijzoncler den Vorst, het Hoofd, den Staat of 
do Souvereiniteit, waarvan ik tot nu toe een 
onderdaan en burger ben, en zweer als onder
daan den eed van getrouwheid en gehoorzaam
heid aan de Hegeering en hare wetten en het 
·volk der Zuid-Afrikaansch? Republiek. 

0. Pet·sonen, van elders ingekomen, kunnen toe
gelaten vvorden tot de naturalisatie, mits z~j 
van den Landdrost van hun district of van den 
Veldkornet ]runner wjjk het bewijs overleggen, 
dat zij zich 1ninstens twee jaren hier te lande 
1netterwoon gevestigd hebben en gednrende 
dien tijdzich getrouw en gehoorzaam aan de 
wetten des lands gedragen hebben, on zich 
ook n1instens twee jaren lang hebben laten 
inschrijven op de veldkornetschapslijsten. 

1-let verzoek mn naturalisatie wordt door 
dr·n Yeldkornet, door Jniddel van den Land
d r·ost, uwt rlc nooclige bowjjsstukken aan den 
~taatssecretaris opgozonden en floor dezen aan 
den ~taatsproc1n·enr· gerefereerd, die cte stuk
ken 1net zijn aclvie-s terngzenrlt aan den 
Staatssccretaris. Is cr volgeris hct advies van 
den Staatsprocureur geen '"·ettelijk bezwaar 
tegen hct uitreiken van de brieven van natn
ralisatie, dan knnnen dezc verleend worden, 
jndicn bi.i de Hegcering daartegen ook geen 
bczwam· hestaat. De brieven van naturalisatic 
zullen geteekend nweten worden door den 
Staatssecretaris en den Staatsprocureur. De 
Staatssecrctaris laat de brieven van naturali
satie door den daartoe aangewezen ambtenaar 

Geboortc uit vrcem
de oudcrs in do Z. 
A.R. 

Eed dcr go natural i
seerclen. 

Wie genaturalisecnl 
kunncu worden. 
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nitreiken en door dezen den desvereischten 
eed afnemen. 

De kosten dezer naturalisatie zijn £5. 
7. Personen, onder hijzondere omstandigheden 

door de Regeering tot de naturalisatie uit
genoodigd, behoeven geen twee jaren in bet 
land gewoond te bebben of bij den Veldkor
net ingeschreven te zijn geweest om tot de 
naturalisatie te wm·den toegelaten, en be
boeven ook geen sorr1 daarvoor te betalen· 

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

3. De in bbvenstaande artikelen vennelde burgers, 
die het kiesrecht hebben verkregen, hebben het recbt 
om hunne namen als kiezers te doen aanteekenen b\j 
hunne respectieve Veldkornetten, nadat z\i het bew\j s 
hebben geleverd, dat zij het kiesrecht bezitten. 

4. De sterngerechtigde burgers, die het kiesrecht 
bebben verkregen, M' v66r de inwerkingtreding van wet 
no. 4, 1890, bf daarna kracbtens het recht, voortvloeiende 
uit de geboorte binnen de Zuid-Afrikaansche Hepu bliek, 
hebben het recht bunne stern nit te brengen als volgt: 

a. Voor het kiezen van een velukornet der w\jk, 
elk in zijn eigen wijk. 

u. Voor elke verkiezing, die het geheele district 
of de kiesafdeeling hunner inwoning betreft. 

c. Voor elke verkiezing, die de geheele Zuid-.Afri
kaanscbe Hepubliek betreft. 

Uitbreiding van dit kiesrecht kan niet geschieden 
zonder dat een voorstel daartoe een jaar lang gepubli
ceerd is geweest in de Staalscourant en minstens twee 
derden van genoernde stemgerechtigde burgers zich daar
voor hebben verklaard. 

De stemgerechtigde burgers, die bet kiesrecht hebben 
verkregen krachtens· naturalisatie na de inwerkingtreding 
van wet no. 4, '1890, bebben het recbt hunne stern uit 
te b rengen als volgt : 

a. Voor het kiezen van een Veldkornet der wjjk, 
elk in zijn eigen wijk. 

u. Voor een lid van den Tweeden Volksraad van 
het district of de kiesafdeeling hunner in
woning. 

c. voor elke andere verkiezing, die het geheele 
district of de kiesafdeeling bunner inwoning 
betreft en waar zij volgens wet toe gereeh
tigd zijn. 
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5. Nien1and mag buiten de wijk zijner inwoning 
deelnernen aan of zijn stem uitbrengen b\j eene ver
kiezing, waartoe hij volgens wet gerechtigd is, zonder 
cen certiflcaat van den Veldkornet van zijn wijk, ten 
ell'ecte, dat h\i als stemgerechtigd burger is aangeteekend 
en ;~,ijn stem nog niet voor de bedoelde verkiezing heeft 
uitgebracht. Dit certificaat moet aan het stembiljet 
worden vastgehecht. 

G. Elkc stemgerechtigde yan een district, dat niet in 
]\icsafdeelingen verdeeld is, kan zijne stem uitbrengen 
op zoovele kandidaten als er vacaturen zijn, waarvoor 
gestemd moet worden, tenzij hierin b~j speciale wetten 
of eerste Volksraadsbesluiten verandering is gebracht. 

7. De stemmen zullen rnoeten worden opgenomen 
door officieele of non-offlcieele sternopnerners. De non
ofticieele stemopnemers znllen onder het toezicht der 
Veldkornetten of awlere daartoe speciaal benoemde per
sonen gekozen vvonlen voor elke h~jeenJ.\omst door de 
meerderheid der stmngerechtigde burgers, die hij het 
howl en ecner verkiezing aanwezig z\in, of door officieele 
stemopnem.ers, die ltiertoe speciaal zullen zijn aangesteld 
dom· de Hegeering of aangewezen ·bij de \vet. 

8. Elk sterngereclttigd burger, die z\jn stern wenscht 
uit te brengen op een kandidaat, rnoet den dag of de 
dagen, lwt uur of de uren, en de plaats van stemming 
in acht nmnen zooals door de V eldkornetten bepaald 
in overeensternming rnet de voorschriften, die hiertoe 
door de Hegeering rnogen worden gegeven. Elk stem
gerechtigd burger zal in per~soon verschijnen ten einde 
zijn sten1 nit te brengen. De Veldkornet is verplicht op 
elke b\jeenkornst bij zich te hebben een volledige en 
alphabetische lijst van al de kiezers van zijn wijk, zooals 
genoernd in art. 13. 

n. In geen geval zal het optreden van verkiezings
comiU's bi.j eenige verkiezing en op cenige bijeenkomst 
geoorloofd zUn, evenmin het besteden van geld en het 
openzetten van kantiens als anderszins tot het bevorderen 
Yan dn verkiezing van den ccn of anderen kandidaat. 

10. Do non-ol'fiejeele stemopnetners zullen voor 
hun diensten worden vergoed als nader in deze wet 
hepaald, 1net dien verstande, dat do Hegeering niet 
verantwoordelijk zal zjjn voor de kosten, ontstaande uit 
hct houden van verkiezingen op meer dan een plaats 
van stemming in clke stad of dorp en op meer dan 
drie plaatsen van stemming in elke wijk. 

t1. De stemopnerners zullen dadelijk na den afloop 
der verkiezing al de stembiljetten en verder ook aile 
stemlijsten, welke laatste behoorlijk door hen heiden 
moeten onderteekcnd zijn, hij elkander voegen en ver
zegeleu, en ze zonder ver~;uirn aan den Landdrost van 

Stemgerechtigde 
heeft alleen kies
recht binnen zijn af
deeling, tenzij enz. 

Stemgerechtigde 
kan op zooveel kan
didaten stemmen 
als er vaca turen zij n. 

Stemopnemers. 

Stemming op aange
geven tijd en plaats 
en persoonlijk. 

W at bij een verkie
zing ve ·bod en is. 

Vergoeding aan 
non-offieieele stem
opnemers. 

V erplich tingen van 
stemopnemers, 
landdrosten, enz. 
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het district of den Mijncommissaris der kiesafdeeling doen 
toekomen, die dezel ve met de stemopnemers zal nazien 
en onderzoeken. Zoodra dit gedaan is, zal de Landdrost 
of de M~jncommissaris met de stemopnemers al de 
stukken bij elkander voegen en verzege.len en ze zonder 
verzuim met hun rapport opzenden aan den Staats
secretaris, rnet hunne aanmerldngen orntrent die stem
bi1jetten, welke daarvan zij voor onwettig of tw~ifcl
aehtig besehouwcn. Nadat de stukken, op de vcrkiezing 
uetrekking hehbencle, door den Staatssecretaris zijn ont
vangen, zal de Uitvoerende Raad dezelve nagaan en 
onderzoeken en volgens zijn bevinding den gekozen 
persoon of de gekozen personen kennis geven van den 
uitslag der verkiezing 

12. Wanneer er tegen den uitslag van eenige ver
kiezing geprotesteerd wordt, zal de protest eerende partij 
<le bewijsstukken bij de Hegeering inzeuden niet later 
dan 8 dagen na zulke verkiezing. De Regeering zal dan 
dadelijk onderzoek doen instellen door een daarvoor te 
benoemen commissie, of door daartoe aan te wijzen 
ambtenaren. Mocht het hlijken, dat zulk een protest 
ongegrond is of niet \V}Jal' gemaaJ<.t kan wonlen, dan 
zal de protesteerende persoon of l:,artij aansprakelij k 
zijn voor aile onkosten uit zuJk een onderzoek voort
vloeiende. 

13. Elke Veldkornet is verplicht jaarlijks in de 
maanden October en Novem her een lijst op te rna ken 
van al de stemgerechtigde burgers in zijn wijk, waarnit 
duidel~jk zal moeten b1\jken ·welke b~trgers in zijn w~jk 
stemgerechtigd zijn voor den Eersten Volksraad en well\:e 
voor <len rrweeden Volksraad, en zalllij tevens verplicht 
wezeu op verzoek van nieuw ingekomen hurgers aan
teekening te doen. 

H\i zal daarvan behoorlijk boek houden, en een 
gecertiileeerd af~chrift daarvan aan den Landdrost van 
zijn (1 istriet of (len Mijneomrnissaris van zijn kicsafdceling 
toezenden yoor den J5dc~n Heeewher daarupvolgende. 
De boeken en lijsten moeten door hem zoo ingericht 
zijn dat daaruit duidelijk blijkt, welke nieuwe kiezers 
aangeteekend z~jn, en welke daarvan nitgesloten zijn 
door verhuizing of anderszins. llij zal tevens aan het 
eind van elke clrie maanden te rekenen van af15 December 
Pen aanvullingslijst van nieuwn lmrgers van zijn wi.ik 
kan den Landdrost van ~~ijn distl'iet of den Mij ncounnis-
saris van zijn kiesafdeeling opzenden. · 

·LL De Veldkornet heeft Jwt recht te weigcren om 
oen naam \'Ufl iemancl aan te teekeueu, W3fHlC8f hij 
vermeent daarvoor gegronde redenen te hebben, welko 
redenen echter, wanneer de tegenpart~j verkiest, aan bet 
oordeel van den Lanctdrost of van den Mijncominissaris 
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van de kiesafdeelinO' of desverkiezende aan het oordeel 
van den Uitvoerenden Raad zullen worden overgelaten. 

15. De Landdrost van ieder district of de Mijncom
missarissen van elke kiesafdeeling zal jaarlijks v66r den 
-15den Januari bij den Staatssecretaris inzenden een door 
hern gecertiflceercl afschrift van de in art. J3 bedoelde 
kopieen, eveneens bij den Directeur der Staatsdrukkerij 
tcr publicatie in de Staalscourwnt, alsmede zal hij de 
lijsten der kiuzers doen aanplakken bij de deuren van 
z~jn kantoor, ten ciwle part~jen hunne Lezwaren of 
objectien bij den bevoegden ambtenaar kunnen inlever~n. 
Dezelfde bepaling geldt ook voor de driemaandelijksehe 
aanvullingslijsten, zooals in aangehaald artikel vermeld. 

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

a. Door het verbeuren of verliezen van zijn bur
gerrecht, hetgeen geschiedt door zich in een 
anderen Staat te laten naturaliseeren, of door 
den eed van getrouwhe-td aan een anderen 
erkenden beschaafden staat of mogendheid 
afteleggen. 

b. Door buitEnslands te gaan wonen; bij terugkeer 
in dezen Staat zal van het kiesrecht weder 
gehru:lk gemaakt kunnen worden door zich 
bij den Veldkornet van de \Vijk, waarin men 
zich metterwoon vestigt, op nieuw te laten 
aanteekenen, tenzij bet burgerrecht verbeurd 
of verloren is volgens afd. a van dit artikel. 

c. Door bet verhnizen of vertrekken nit eene wijk 
of district of kicsafdecl ing naar <~en andere, 
wauneer men ziel1 opnieu\v moet laten aan
teekenen in de wijk of hct district of de kies
afdeeling, waar rnen zich 1netterwoon vestigt. 

d. Door het ontvangen van erimineele vonnissen, 
die onteerend zijn. 

e. Door tc hanclelen zooals in art. 17 en 18 om
schreven. 

/17. lemand . kan ook zijn kiesreeht vel'beuren door 
hetzelve in strijd tnet dczc wet nit tc br<mgen. 

/lR ll~j, die :iemand omkoopt uftracht om te koo]Jen 
tot het kiezen van den een of anderen kandidaat, of hij, 
die zich daartoe henft laten omkoopcn, vcrlicst zijn ldes
recht en kan hovendien gestraft worden rnet een geld
Loete van hoogstens vijfcntwintig pondcn sterling of 
gevangenisstr af van niet meer dan drie maanden, nam· 
den aard der zaak. 

19. Burgers, die in landsdienst op cornmando, van 
hunnA .<iesafdeeling afwezig zijn, bij geval van eenige 
belangrijke kiezing, zullen het recht hebben om bij 

Inzending van af
schrift der kiezers
lijsten bij Staat~sec
retaris. 

Hoc men zijn kies
recht verliest. 

Dito. 

Dito. 

Wanneer een burger 
elders zijn stem rna,~ 
uitbrengeu, 
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eenigen officier of stemopnemer, daartoe bevoegd, hunne 
stem uit te brengen op tijd en plaats, welke behoorlijk 
aldaar zal vastgesteld worden, indien zoodanige burgers 
aan de andere \rereischten dezer wet voldoen. 

20. De b~j de wet benoernde, en door de Regeering 
daartoe aangestelde en de volgens art. 7 gekozen stem
opnemers, zullen vooraf beeedigd worden voor eenen 
Landdrost of Vrederechter, en zullen de non-officieele 
stemopnemers de som van £1 sterling per dag als 
salaris genieten, \vanneer zij als zoodanig werkzaam zijn. 

21. Hun eecl zal zij n als volgt :-
« Als benoemd en aangestehl om stemmen op 

te nemen voor de verkiezing van 
beloof en z·vveer ik plechtig trouw aan het volk 
en de Regeering van dezen Staat, dat ik m~j in 
de uitoefening van den aan rnij opgedragen plicht 
zal gedragen overeenkomstig de wet en mijne 
instructie, dat ik zal handelen onpartjjdig, zonder 
aanzien des persoons en den kiezers geene de 
rninste teekenen van goed- of afkeuring omtrent 
een of ander der candidatcn zal geven, ook geen 
den minsten invloed op hunne stmnrnen zal trachten 
uit te oefenen ten voor- of nadeele van een of 
anderen kandidaat, en dat ik na verloop van het 
stemmen volgens wet een zuiver en nauwkeurig 
verslag ervan. aan de Regeering zal rapporteeren, 
en mij in alles gedragen :woals het behoort.
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig.)) 

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

23. Overtreders van deze \Vet, zullen voorzoover 
in bovenstaande artikelen daaromtrent geen voorzie
ningen zjjn gernaakt, gestraft ·worden rnet eene boetc 
van hoogstens 50 pond en ~terling of gevangenisstraf van 
hoo~stens drie rnaanden. naar den aard der zaak. 

24'. Alle wetten en bepalingen, in stdjd. 1net deze 
wijziging, worden hiermede herroepen en deze wijziging 
zal dadelijk na publicatie kntcht van wet hebberL 1) 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. Vv. J. LEYDS, 
Gou vernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 20 September 189d. 
1

) Deze wet werd voor de eerste maal gepubliceerd in de Staats
courant van 27 September 1893. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUrr, 9 MEl 1893. 

ART. 68 1). De Raad vereenigde zich algemeen met Verlenging van wet 
het voorstel, vervat in de Regeeringsmissive, thans aan no.14, 1886. 

de orde. 

Bedoeld voorstel luidt: 

Uitvoerende Raadsbeslnit art. 236, dd. 2.5 AprU 1893. 

Aan de orde minute R. 4982/84, omtreut het nemen van 
verdere maatregelen naar aanleiding van vroegere correspondentio 
over hot in werking t red en van een wet en van een tractaat 
van uitlevering met de Kaapk:olonie. 

De Uitvoerende Raacl, gelet hebbencle op Volksraadsbesluit, 
art. 20, dd. 3 :Mei 1 ~92; 

Overwegende, dat door verschillencle. omstandigheden nog 
geen tractaat van uitlevering met de Kaapkolonie is tot stand 
gckomen. 

Besluit aan den Edelachtbaren JiJersten Volksraad voor te 
stellen de Regeering wederom te machtigcn de werking van wet 
no. 14, 1886 (genaamcl de wet tot uitlevering van misdadigers 
van de Kaapk:olonic de Kaap de Goede Hoop), te verlengen voor 
cen tijclperk: niet tc hovengaande een jaar, vanaf 8 Mei 1893, het 
tijdstip, dat de werking van genoemde wet no. 14, 1886 zou op
houden, wanneer het te sluiten uitleveringstractaat met de Kaap
kolonie nog niet van kracht is geworden. 

EERS'rE VOLKSRAADSBESLUIT, 16 MEI 1893. 

AR'l'. 112 2
). De Eerste Volksraad, lettende op He

geeringsrnissive dd. 2 dezer, met daarb~j overgelegd 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 122; 

Besluit gezegd Uitvoerende Raadsbesluit goed te 
keuren, in dier voege, dat de volgende alinea aan art. 10 
van wet no. 1, 1885, worde toegevoegd: Bij nalatigheid 
van aan deze verplichting te voldoen, zal de vendu
afslager \yorden gestraft met een geldboete van ten 
hoogste £23, of bjj wanbetaUng gevangenisstraf van 
ten hoogste {~en maand. 

Uerneld Uitvoerende Raadsbesluit luidt : 
Aan de orde minute R. 929/93, zijnde ldachten van denVer

antwoordelijken klf'rk: van den :Mijncommissaris te Johannesburg, 
omtrent het niet betalen van venduleges door vendua£<>lagers. 

1
) 7-ie proclamatie 9 Mei 1893. Zie ook: E.V.R.B. dd: 3 Mei 18921 

art. 20, en de aanteek:eningen daar ter plaatse. 
l! Zie bladz. 1324 L. W. 1849-1885, 

Toevoeging aan 
art. 10, wet no. 1, 
1885, (tot regeling 
v. venduties.) 
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De Uitvoeren<lc Raad, lettende op het ad vies van den Staats
procureur, 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te stellen 
als slotbepaling van art. 10, van wet no. 1, 1885, toe te voegen 
de volgende woorden: "bij nalatigLeid van deze verplichting 
zal de venduaf::>lager worden gestrafb met eene geldboete van ten 
hoogste £25, of bij wanbetaling gevangenisstraf van ten hoogste 
een maand. 

I;:ERSTE VOLKSHAADSBESLUl'L\ '17 MF~I /l89B. 

Toevoeging achter AH1'. 111~. De Haad. besluit het Uitvoerende Haads-
art. 13, wet no. 3, besluit aan de orcle onverandenl goed tc keuren. 
1891 (hondenbelas-
ting.) · 

1\faatregelen tot be
strij ding der kinder
pokken op de W. W. 
goudvelden en wij
zigingen in wet no. 
4, 1887. 

Bedoeld Uitvoerende Haadshesluit 1s 
April 1893, art. 238, luidende: 

dat van 27 

Aan de orcle minute R. 6369/93, inhoudende door den Super
intendent van naturellen ingezonden verzoek van den commis
saris van Lijdcnburg, om aanvnlling van wet no. 3, 1891, " wet 
op de hondenbelasting," waar daar niet is voorzien in het toe
kennen van eon zeker procent der ingevorderde gelden en van 
schadeloosstelling voor i 1 den dienst te gebrniken patronen, aan 
ambtenaren, die met de nitvoering van gezegde wet zijn belast. 

De Uitvoerende Raad, gelet cp hot advies van de desbetref
fende am.btenaren en op dat van den Staatsprocureur, 

Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te stollen 
h1 gemelde wet Bchter art. 13, een nieuw art. als art. 13b in te 
voegen, van den volgenden inhoud: "Een derde van de opge
legde en betaalde boeten zal aan den aanhrenger worden uit
gekeerd." 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 21~ MEI 1803. 

Awr. 175. Het 'rweede Volksraadsbesluit werd voor 
kennisgeving aangenornen. 

Bedoeld rrweede Volksraadsheslnit is dat van 23 
Mei '1893, art. 170, luidenrle: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op bet Uitvoerendc 
Raadsbesluit thans aan de orde, alsmede de concept-regulation 
en proclamatie daaraan gehecht, betreifc'nde maatregelen 1·e kinder
pokken op de \Vitwatersrandsche goudvelden, hesluit: genoemd 
Uitvoerende Raadsbesluit en proclamatie met de concept-regu
laties en maatregelen onveranderd goed to keuren en dezelve 
dadelijk in working te doen treden. 
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Gemeld Uitvoerende Baadsbesluit js dat van 23 
Mei 1893, art. 281, I uidende : 

Aan de orde minute R. 12294/92, inhoudende correspondentie 
over het voorkomen van de kinderpokken langs den ·witwatersrand. 

De Uitvoerende Raad: 
Overwegende de ingezonden rapporten; 
Overwegende het mondeling rapport van den Staatssecretaris; 
Overwegende de noodzakelijkheid om dadelijk afdoende maat-

regelen te nemen ten einde de verspreiding der genoemdc ziekte 
te voorkomen: 

Overwegende, dat wet no. 4, 1887, inltoudcndc maatregelen 
tegen de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke ziekten 
niet geheel aan de tegenwoordige behoefte tegemoet komt; 

Ovenvegende, dat het noodig is zulke maatregelcn te nemen, 
dat aan elke tegenwerping den bodem wordt ingeslagen; 

1. Zijn goedkeuring te hechten aan een proclamatie 1
) van 

ZHEd. den Staatspresident van den volgenden inhond: 
2. Zijn goeclkeuring te hechten aan de volgende regulation 2

) 

van en voor het voornoemcle comite te Johannesburg. 
3. Te bepalen, dat de woorden "eigenaar en bewoner" voor

komend in art. n van wet no. 4, 1887, 3
) znllen insluiten elk 

persoon, die op eenigerlei wijze het bestuur of opzicht heeft over 
arbciders of werklieden, blank of geklenrd. 

4. Te bepalen, dat de woonlen ''boete £10 sterling Iliette
hovengaande, of b:j gebreke van betaling gevangenisstraf clrie 
maanden uiettebovengaande," voorkomende in art. 16 van gezegde 
wet no. 4, 1887, 3

) vcranderd worden in de volgende woorden: 
"boete van £500 sterling niettebovengaande, bij wanbetaling ten 
hoogste zes maanden gevangenisstraf, m.et of zonder harden arbeid, 
en in het geval van kleurlingen, bij wanbetaling behalve of in 
plaats van gevangenisstraf, slagen 25 niettebovengaande. 

5. Te bepalen met overweging van art. 12 der Grondwet en 
inachtnemende bet spoed vereischende der betrokken zaak, die 
geen uitstel hoegenaamd gedoogt, dat zijn besluit onmiddellijk 
in werking zal treden. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESLUIT, 1 .TUNI '1893. 

An'r. 236. 4
) De Eerste Volksraad, lettende op de 

verscniUende memories met het desbetreiTend commissie
rapport, thans onder behandeling; 

Verder lettende op afdeeling 7 van het commissie
rapport onder art. 994 van 20 J uli '18~31, en in verband 

1
) Bedoelde proclamatie is die van 24 Mei 1883, zie ook Gouv. Kg. 

nos. 111 en 140fU3. 
2

) Zie Gouv. Kg. no. 111, dd. 24 Mei 1893. 
3

) Zie bladz. 100 en 101, L. W. 1886-1887. 
4

) Zie art. 5b der regulation op het amortisatiefonds en R V.RB. 
dd. 21 Juli 1891, art. 1040. 

Opdr. aan de Reg. 
arme burgers, die 
verband geven voor 
de kosten der gen. 
meting, zooveel mo· 
gelijk v. d. onkosten 
aan zulk verband 
verbonden, te be
vrijden. 
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daarmede op Eerste Volksraadsbesluit art. 1040, van 
21 Juli 1891; 

Besluit zich niet te vereenigen met het cornmissie
rapport, en 

Besluit verder de Hooged. Regeering op te dragen 
om in termen van Eerste Volksraadsbesluit art. 1040, 
van 1801, den arrnen burgers krachtens die opdracht 
tegemoet te komen en ze zooveel rnogel~jk van onkosten 
(voor het vervaardigen van verband) te bevrijden. 
Memorialisten alzoo te worden geantwoord. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 8 .TUNI 1893. 

An'l'. 270. Ue Eerste Volksraacl, gelet hehbendc op 
Uitvoercnde Haadsbeslnit art. 290, dd. 27 M:ei 189B, met 
desbetrefTende mernories thans aan de ordc; 

Gelet hebbende op art. 61 van het reglement van 
orde, en op art. '12 van de Grondwet; 

Overwegende, dat bet uit de discussies gebleken is, 
dat er noodzakelijkheid bestaat om de beide in voormeld 
Uitvoerende Haadshesluit bedoelde wetsvoorstellen 1

) 

onver\lvijld te behandelen, te rneer nu het publiek zich 
tot den Raad heeft gewend orn de rechten van de druk
pers eenigszins te beperken; 

Besluit de beide concept-wetten voormeld in over
weging te nemen, alhoewel niet clrie maa11den van te 
voren bekend gemaakt. 

EEHSrrE VOLKSRAADSBESLUfi\ 12 .TONI 1893. 

AR'r. 303. 2
) De Haad, gelet hebbende op de me

morie, thans aan de orde, met con1missie-rapport; 
Vereenigt zich met het commissie-rapport, met 

inbegrip van Waterberg en Zoutpansberg, en 
Besluit aan de Hoogod. Regeering op te dragen, 

in het vervolg verkoopingen van gronden in parate 
executie te doen plaats vinden op districtsdorpen, \vaarin 

1
) Bedoelde wetsontwerpen waren een tegen smaad en smaadschrift 

door den E.V.R. verworpen en een tcgen misdrijven gepleegd door 
middel van de drukpers, thans wet no. 11, 1893. 

2
) Zie wet no. 10, 1885, en wet no. 6 1886. 
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zoodanige gronden of plaatsen zij n gelegen, met exceptio 
van eigendommen behoorende aan bui tenlandsche eige
naren. welke eigendommen te Pretoria zullen worden 
verkoellt. Memorialisten afschrift te zenden van dit 
besluit. 

EERSrrE VOLKSHAADSBESLUrfEN, 13 JUNI 1893. 

A HT. 313. De Raad nam voor kennisgeving aan 
1\veede Volksraadsbesluit art. 245, del. 5 Juni 1893. 

Gemelcl Tweede Volksraadsbesluit 1uidt : 
De Tweede Volksraad, gelet hebbende op de Regeerings

missive, vragende om de handelwijze van de Regeering in zake 
hare interpretatie van art. 60 der Goudwet te bekrachtigen: besluit 
de handelwijze van de Regeering in deze goed te keuren, 
alsmede, dat de verleende mijnpachten eveneens bekrachtigd 
worden, overeenkomstig verzoek der Regeering in hare missive 
dato 2 Juni 1893. 

Gemelde Regeeringsmissive luidt: 
Gou verne men tskantoor, 

Pretoria, Z. A. R., 2 Juni 1893. 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter, 
van den Edelachtb. 'fweeden Volksraad te Pretoria. 

Hoogedelachtb. Heer! 

'Jer uwer iuformatie en ter behandeling van den Edelachtb. 
Twecden Volksraacl, heh ik de eer U ingesloten te doen toekomen 
minute R 5688/93, in zake eenc memorie, verzoekende de Regee
ring om stappen te nomen tegen het jumpen van claims op de 
goudvelden, waarop het volgende Uitvoerende Raadsbesluit go
nomen wercl; 

Kopie Uitvoerende Raadsbesluit art. 230 dd. 2 Juni 1893. 

A an de orde minute R. 5688/93, bevattende eene mcmorie 
waarin wordt verzocht dat eon uitleg zal worden gegeven van 
art. GO dcr zoogenaamde Goudwet. 

De Uitvocrende Raad, lcttende op l1e redencn in deze memorio 
vor111eld, dat doze Yerduidclijking zal plaats hehben. 

Boslnit (len Edelachtbaren 'l'weeden Volksraad voor te 
stollen een bosluit to passeeren, dat gezegd art. 60 der wctten 
no. 8, 1890, no. 10, 1891 en no. 18, 1892, op deze wijze moet 
'vorden gelezen, dat het Gouvernement de hevoegdheid heeft, 
met inachtncrning dcr verdere bepalingen in gezegd art. om
schreven, een geproclameerd terrein of gedeelte daarvan als 
publieke delverij te sluiten, wanneer het aantal delvers (nl. pcr
sonen, voorzien van een prospecteer- of delverslicentie persoonlijk 
op dat te sluiten terrein verblijf houdende) minder bedraagt dan 
een g,etal berekend naar een deher op elke 20 morgen van bet 
te sluiten terrein. 

52 

Uitlegging van art. 
60 der Goudwet, en 
geldigverklaring v. 
alle verleende mijn
pachten, tenzij Reg. 
die als ongeldig be
schouwt. 
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De Uitvoerende H.aad, verder in consideratie nemende, dat er 
twijfel bestaat over de geldigheid van sommige mijnpachten door 
het Gouvernernent verleend. 

Besluit den Edelachtbaren Tweeden Volksraad wijders voor 
tc stellen, 

Dat alle mijnpachten, tot llll toe door hct Gouverncment 
verleend, hierbij zijn en worden bekrachtigd, tenzij door de 
Regeering zelve als onwettig beschouwd. 

Jk verzoek U beleefll minute R. 5688/03 r a afhandeling van 
U terug te mogen ontvangen. 

Ik heb, enz., 

(w.g.) ·Dr. W. J. LBYDS, 
S taa tl!isecretari s. 

AHT. 318. De Haad, gelet hehbende op de memories 
met bet cmnmissie~rapport, thans onder behandeling; 

Overwegende, dat bet voor den Haad moeiljjk is in 
deze te beslissen ; 

Ovorwegende, dat m· verschil h~i de burgers zelf 
bestaat met betrekking tot de zetelplaats van het ge
vraagde district; 

Lettende op de uitgestrektheid van het distriet 
Potchefstromn en de groote populatie; 

Besluit mernorialisten tegemoet te komen door de 
I-Iooged. Regeering op te dragen, eene commissie te 
benoemen, met opclracht uit te vinden welke de oeste 
en geschiktste plaats zal zijn voor een nieuw districts
dorp : a. met inachtneming van de algemeene pu blieke 
belangen; b. de te verkrijgen grond voor het dorp; 
c. de localiteit van gezegd dorp zooveel mogelijk centraal 
aan te leggen; d. de afstand van bet dorp Potchefstroom; 
en dienaangaande bij de aanstaande zitting van den 
Raad rapport Bn aanbeveling voor den Raad te leggen 
en gezegde rnernories in handen van de Hooged. He
geering te stellen. MemoriaUsten afscbrift van clit besluit 
te zenden. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUYr, 14 JTJNI 1893. 

Awr. 324. Het eommissierappurt werd goedgekeurd. 

Bedoeld rapport luidt: 
Uwe commissie vereenigt zich met memorialisten en beveelt 

aan, de Hoogedele Regeering op te dragen eene lijst der verleende 
concessies aan den Edelachtbaren Tweeden Volksraad voor te 
leggen, _en memorialisten van deze opdracht kennis te geven. 
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EEHSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 17 JUNI 1803. 

AnT. B70. De Eerste Volksraad, lettende op de memo
rio, 1net het cornrnissierapport, thans onder behandeling; 

Kan zich met hot commissierapport niet vereenigen; 
doclJ 

Besluit: memorialisten te antwoorden, dat de Volks
raad. aan hun verzoek niet kan voldoen; 

'.1 e. omdat het al of niet bezitten van de vereischte 
c1nalificaties der rechters afgehandeld is bij de goeJ
keuring van hunne respectieve aanstellingen; 

2e. dat het punt van het al ofniet voldoende salaris, 
ovcrgelaten wordt aan de beoordeeling van elk Volks
raadslid bij de behandeling van de desbetrefl'ende punten 
op de begrooting; 

3e. dat de wet op de rechters geen beletting is, 
dat een rechter geen schuld mag hebben. 

dat de Volksraad om die redenen aan hun verzoek 
ni.et kan voldoen. 

Ue l~:erste Volksraad spreekt echter als zijn gevoehm 
rtit, clat hij vertrouwt, dat iudien mogelijk, het Hoog
gerechtshof, indicn uitspraken worden gm·eserveerd, 
deze bij de opening van den volgcnden zittingstermjjn 
zullen gegevcn worden. 

EEHSTE YOLKSHAADSDESLUIT, 19 JUNI 1893. 

AnT. 37() 1
) De Eerste VolksraaJ, gelet hobbendc 

op de 1notie A. -vVolnmrans-Roos, 2) aangenomen bjj 
Eerste Volksraadsbesluit art. 37'1 van de notulen van 
Zatcrdag ll. : 

Desluit: den lToogedclen Uitvoerenden Raad. op te 
( 1 rag en cone eounnissie van drie led en te benoernen, 
1net de' maeht om van personcn gctuigenissen onder 
eede af te nomen, betrc1l'ende de zaak in de 1notie en 
in de toelichting daaromtrent vervat, en rapport zoo 
spoedig rnogeljjk aan den Uitvoerenden Raad in te dienen, 
waarna dezo zijne aanbelingen daaromtrent, te zarnen 
1net het rapport, nog in deze zitting voor cten Haad 
zal leggen. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 1 Aug. 1893, art. 956. ~~ '-'\ 

2
) Deze motie hedoelde een onderzoek naar de zaken in bet artille

riekorps. 

Besluit naar aanlei
ding van een memo
rie, klachten bevat
tende over de rech
ters van het Hoog
gerechtshof. 

Commissie v. onder
zoek naar den toe
stand in het artille
riekamp. 
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EEHSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JUNI 189H . 

.A.mortisatiefonds. Awr. 394-. 1) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op Regeeringsmissivc n.n. 1298/93, en in verband daar
mede art. 12 van de aanspraak van ZHEd. den Staats
president en de memories, 1net commissierapport, thans 
aan de orde; 

Besluit: 
1. Zijne goedkeuring te hechten aan de maatrege

len door de HEd. Regeering genomen in zake tege
moetkoming van onze burgers en ingezetenen, in de 
bijna onherstelbare schade en verliezen, geleden ter 
oorzake van de ontzettende overstroomingen, die in den 
aanvang van dezen zomer hebben plaats gehad: 

2. Het commissierapport goed te keuren en eene 
som van £50,000 tot £100,000, zooals de financien het 
zullen toelaten, ter beschikking van de HEd. Regeering 
te stellen om als een delgingsfonds op eerste hypotheek 
te worden uitgezet onder de burgers en ingezetenen 
van dezen Staat, en wel met dien verstande, dat eerst 
aan de watersnoodlijdenden zal worden tegemoet ge
komen, zullende de gelden verder aangewend worden, 
zooveel mogelijk ter bevordering van den landbouw in 
deze Republiek; 

3. V erder de HEd. Hegeering te machtigen mn 
v66r dat de in bet memorie-cornmissierapport bedoelde 
voorstellen door de HEel. Regeering zijn voorgelegd en 
door den Raad goedgekeurd, eene som van niet te boven 
gaande £25,000 als in punt 2 omschreven uit te zetten 
om dadelUk in den meest dringenden nood te vonrzien 
en onder zulke voorloopige verdere regelingen als de 
HEd. Regeering dat in 't be1ang der noodlijdenden en 
van den Staat wenschelijk zal acbten; 

4. De HEd. Regeering op te dragen mn zulke voor
stellen, als bedoeld in het 1nemorie-commissierapport 
voornoemd, zoo spoedig moge1ijk deze zitting nog ter 
goedkeuring voor den Raad te leggen. 

EERSrrE VOLKSRAADSBESL Urr, 21 JUNI 1893. 

Opdrachtaand.Reg. An•r. 412. De Raad, gelet hebbende op de n1emorie 
geen ambtenaren in met commissierapport, thans aan de orde, vereenigt 
departemen ten aan 
te stellen, die in zich met bet commissiera pport ; doch overwegende, dat 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 6, 7 en 14 Juli 1893, artt. 543, 544, 555 tot 

574 en 678. 
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het niet wensche]ijk is, dat op een kantoor ambtenaren nauwe familiebe
:t.iJ"n, die in betrekking van vader., zoon of schoonzoon trekking ~Staan tot 

'-' het hoofd van het 
tot elkander staan ; . departement. 

Besluit: aan de HEd. Regeering op te dragen 
toe te zien, dat bij het aanstellen van am btenaren er 
op gelet worde, dat bet hoofd en de klerken niet tot 
clien graad van verwantschap tot elkander staan: zoo
d anigen regel daar te stellen en te pub liceeren door de 
HEd. Regeering. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESL UIT, 23 JUNI 1893. 

ART. 444 1
). De Eerste Volksraad, gelet hebbende Onbetaalde renten, 

op UR~geeringdsmiRssivde ·bBB 1
1

3.1'7 /93, n
3
a
1
ed
0

atdederd
17

19JJ u~i 1
1

8
8
9
9
. ~' ~:~schJ~~~~~es~~~~ 

en _ 1tvoeren e aa s es mt art. - , . unr . 0, • hospitaal. 
beschouwt het wenschelijk de behandeling van dit onder-
werp uit te stellen tot tijd en wijle de deshetreifende 
post op de begrooting aan de orde zal z\jn gesteld, en 
besl nit verder de Hoogedele Hegeering te rnachtigen 
intusschen de aan het hospitaal toekomende gelden, 
die ter wille van de onbetaalde renten zijn achter
gehouden, aan het hospitaalbestuur uit te betalen. 

f~emelde missive l uid t : 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 19 Juni 1893. 

Den Hoogedelachtb. Heer Voorzitter 
van den Edelachth. Eersten Volksraad, 

Pretoria. 
Hoogedelachth. Heer, 

Ter uwer informatie en ter behandeling van den Edelachth. 
Eersten Volksr\Lad heh ik de eer u ingesloten te doen toekomen 
minute R. 7149/93, zijnde verzoek van het Johannesburg hospitaal
bestuur, om kwijtschelding van het door dat bestuur verfcliuldigd 
bedrag aan de Regeering, waarop het volgend Uitvoerende Raads
besluit genomen word: 

Art. 310, dd. 17. G. 93. 
Aan de orcle minute R. 7149/93, inhoudendo door het Johan

nesburg hospitaalbestuur ingezonden verzoek, dat het door dat 
bestuur verschuldigde ·beclrag met de daarop versohenen renten 
moge worden kwijtgescholden. 

De Uitvoerende Raad, in ovorweging ncmende, dat het hos
pitaalbestuur gemeend had, clat oorspronk e1ijk alle verlofbrieven 
langs den geheelen 'Vitwatersrand aan het bedoeldo hospitaal
bestuur waren toegekend; overwegende, dat voor en na de af
snijding van de delverijen Krugersdorp on Boksbnrg de in die 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 10 Juli 1893, art. 614. 
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,_. .. w .. delverijen ingezamclde verlofbrieven Yoor andere doeleinden 
11ijn gebruikt of in 's lands kas zijn gestort; overwegende, dat het 
hospitaal te J uhannesburg toch de zieken nit <lie delverijen 
zoowel als uit andere gedeelten des land verpleegt ; 

Besluit aan den Edelachtbaren Eersten Vo'ksraad Yoor te 
stellen, le om bovenstaande redenen de achterstallige renten ten 
bedrage van ongeveer £iCOO kwijt te schclden; 2e aan het :r ohan
nesburg hospitaalbestuur tot wederopzeggens toe, toe te kennen, 
niet aileen de verlofbrieven van de ·witwatersrand dolverijcn, 
maar ook die, ingezameld onder Krugersdorp en Boksburg. 

Beleefd verzoek ik u minute H. 7140/93 na behandeling te 
willen retourneeren. 

Ik heb enz., 

(w.g.) Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

EEHS1,E VOLKSRAADSBESL UIT, 26 JUNI '1893. 

ART. 467. De Eerste Volksraad, lettende op de 
memories met het commissierapport, thans onder be
handeling; vereenigt zich met het rapport in zooverre, 
dat ook gevolg gegeven wordt aan bet verzoek in de 
1nemorie uit bet district Middelburg 1

), en 
Besluit verder de Hoogedele Regeering op te dragen 

de zaken op de oostergrens te regelen in overleg met 
den Superintendent van naturellen, wat betreft den 
Commissaris Swaziegrens; en 

Besluit verder den voorteekenaren cler verschillende 
rnemories, toe te zenden afschrift van het comlnissie
l'apport en van dit besluit, als antwoonl op hunne 
memories. 

Gemeld rapport luidt: 
Uwe commissie beveelt aan de betrekkingen van riaturellen

commissarissen op te heffen in die districteB waar geen loeaties 
zijn en de veldkornetten aldaar als onder-commisrmrisBen to doen 
ageeren. 

EERSTE VOLKSRAADSBESL urr, 27 .JUNI 1893. 

Zonen des lands ART. 474. Het rapport \Vcrcl bjj acclamatie aan-
hebben de voorkeur 
voor het vervnllen genomen. 
van landsbetrekkin- --------·----

1) Gezegde memorie klaagde ovor den persoon van den natnrellen
commissaris en vroeg zijn ontslag. 

gen. 
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Bedoeld commissierapport luidt: 

Uwe coimnjssie is het met memoriaHsten eens, dat de zonen 
des lands bij de vervulling van Gouvernementsbetrekkingen de 
voorkeur behooren te hebben en beveelt aan dienovereenkomstjg 
te antwoorden. 

EEHSrrJj: VOLKSHAADSBESLUIT, 3 JULI 1893. 

Anrr. 512. De Raad, gelet hebbende op de 1nemorle 
met eommissierapport, thans aan de orde; 

De inliehtingen van ZHEd. den Staatspresident ge
hoord hebbende; 

Er op lettende, dat gezegd plein slechts uit vier 
erven bestaat; 

Hesluit: de Hoogedele Regeering op te dragen, de 
gemeente van de Nederduitsch I-lervormde of Gerefor
Ineerde Kerk van :Liehtenburg transport te geven van 
bet gevraagde plein, Inet dien verstande, dat gezegde 
gemeente alsdan geen verdere aanspraak op erven van 
de Regeerlng kan maken. 

EERSTE VOLKSHAADS13ESLUIT, 5 :JULT 1893. 

Anrr. 539. De Eerste Volksraad, gelet hehbende op 
de rnemorie on het commissierapport, thans jn behan
deling; 

Heslnit: lo. Aan de l:loogcdeleHegeering op te dragen: 
a. Geen verdere Gouvernementsgronden te verpaehten 
tot t:ijd en wijle de generale opmeting zal zijn voltooid, 
welke opdracht echter haar niet zal beletten zoodanige 
gronden van maand tot maand te verhuren; b. Regu
laties op te doen trekken waaronder alsdan zoodanige 
Gonverne-rnentsgronden verpaeht zullen worden, en wel 
onder voorwaarde, dat de paehter gehouden zal zijn den 
gepachten grond te oceupeeren; c. Zoodanige regula ties 
den Eersten Volksraad ter goedkeuring voor te leggen; 
2o. Memorialisten van dit besluit te doen kennis geven. 

Opdr. aan de Reg. 
de Ned. Herv. of 
Ger. gemeente van 
Lichtenburg trans
pod te geven van h. 
kerkplein aldaar. 

Betreffende de ver
pachting van Gouv. 
gronden. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 6, 7 EN t4 JULI 1893. 

Regulaties van het ARTT. 543, 544, 555 tot 574 en 678 1
), behelzende 

amortisatiefonds. goedkeuring van de regulaties voor het amortisatiefonds. 

Beurag uit de in
komsten te besteden 

Commissie v. beheer 

Secretaris dier com
missje, 

Hoe gelden getrok
ken worden. 

Welke leeningen 
gedaan kunnen wor
den. 

V erband ak te. 

Gemelde regulatien luiden: 

A~WRTISATIEFONDS. 

t. Er wordt voor dit jaar door den Thesanrier-Ge
neraal een som gelds van de publiekn inkomsten weg
getrokken van £50,000 tot £'100,000, naarmate de Staat 
van de publieke inkomsten zulks zou kunnen wetti
gen en deze zal op eene afzonderl\jlce rekening in de 
Nationale Bank worden geplaatst. Deze rekening zal 
worden genoemd: c<Amortisatiefonds.>> 

2. Tot beheer en administratie van dit fonds, zal 
door de Regeering eene commissie worden aangesteld 
van drie vertrouwbare personen. 

3. Gernelde commissie zal een secretaris benoemen 
voor bet doen der werkzaamheden aan deze zaak ver
bonden. 

4. Gelden Z11llen uit hct amortisatiefonds worden 
getrokken door 1niddel van cheques, geteekewl door 
den secretaris en twee der leden van de cmnmissie. 

5. Uit bet amortisatiefonds zullen worden betaald: 

a. Leeningen aan noodl~jdenden door den waters
nood, verzekerd door eerste verband op vast 
eigendom in dezen Staat gelegen, op welke 
plaatsen. het geld ook besteed moet wordenr 
tot verbetering van de plaatsen zelf; een 
gedeelte niet te bovengaande de helft van 
het geleende bedrag mag aangewend worden 
tot aflossing van reeds bestaande verbanden. 

b. 2) Voorschotten aan eigenaren van plaatsen voor 
gelden, betaalbaar onder art. 12 van wet 
no. 9, t89t; 

c. Leeningen op eerste verband op vast eigendom 
in dezen Staat gelegen, op \velke plaatsen 
de gelden ook besteed Jnoeten worden tot 
verbetering dier plaatsen. 

d. Leeningen ter bevordering van landbouwdoel
einden. 

6. Voor de leeningen, genoemcl onder a en c in 
voorgaand artikel zal eene behoorlijke verbandakte 
moeten worden gepasseenl, op kosten van den aanvra
ger, voordat de gelden zullen worden uitbetaalcl. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 3!:!4, dd. 20 Juni 1893. 

2
) Zje aanteekening bij art. 11. 
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De rente te betalen voor de leeningen wordt vast
gesteld op 6 percent 's jaars. 

7. Door de commissie zal niet meer dan een derde 
van de getaxeerde waarde worden gageven onder eerste 
verband en de cornmissie zal bet recbt hebben zelf 
over de getaxeerde waarde te oordeelen, Zij mag .in 
geen geval rneer dan £1,500 als leening aan eenig 
applicant toestaan. Bij de taxatie der te verbinclen 
eigenclommen zal alleen de gewone en niet eenige mi
nerale waarde in aanrnerking worden genmnen. 

8. De termijn, waarvoor de golden, vermeld in para
graaf 5 a en c, zullen worden uitgezet, zal zijn niet 
langer dan v~jf jaren. De commissie zal echter het recht 
hebben den termijn bovenbedoeld te verlongen. De ron
ten zullen halfjaarl~iks moe ten op betaald worden. 

9. De verbandakten voor gelden, nitgezet onder 
art. 5 a en c, zullen worden gepasseerd ten name van 
den Thesaurier-Generaal, namens de Hegeering der 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 

10. Bij niet-betaling der verschnldigde gelden op 
den vervalt~jd met de rente, znllen betrokken pm·qjen 
in rechten kunnen worden aangesproken en de hedra
gen bij dagvaarding worden opgemscbt. 

De cornmissie zal ook het recht bebben het verband 
v66r afloop van het tijdperk er van betaalbaar te ver
klaren, inG.ien de verschuldigde renten meer dan zes 
rnaanden onaangezuiverd blijven. 

11. 1
) Voor uitbetaling van de gelden door eigenaren 

van plaatsen onder art. 12 van wet no. 9, 1891, wordt 
biermede vastgesteld : 

a. Dat de Regeering instructie zal geven aan de 
comrnissie tot beheer van het amortisatie
fonds tot uitbetaling der bedragen, door eige
naren van plaatsen verschuldigd onder art. 
12 van wet no. 9, 18~H, indien die bedragen 
binnen eene rnaand na datum van kennis
geving aan de eigenaren door Landdrost of 
Civielen Commissaris, niet zijn betaald; 

Voor re~istratie dezer bedragen zal de 
de som van lOs. worden in rekening gebracltt 
per plaats. 

7J. Dat van den datum van uitbetaling dezer gelden 
door de Regeering cene rente daarvoor zal 
worden gerekend tegen 6 pet. par jaar; 

c. Dat de aldus voorgeschoten gelden met de daarop 
verschuldigde rente en bet bed rag voor zegels 
op de lcaart een eerste preferente vordering 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 21 Juli 1891, art. 1040, bladz. 286, en 1 Juni 

1893, art. 236, bladz. 815 van dit wetboek. 

Maximum bedrag v. 
een leening. 

}faximum dunr der 
leening. 

Te wiens faveure 
verband wordt ge
passeerd. 

Bij nietbetaling der 
rente kan de ge
lcende som worden 
ingevorderd. 

Bepalingen betref
fende leeningen 
naar aanleiding der 
kosten der generale 
opmeting. 
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Commissie moet 
zorg dragen, dat op 
31 Dec. 1901 de ge
leende gP lden weder 
beschikbaar zijn. 

Reg. bevoegd nadere 
instructies vastte
stellen. 

V erslag der werk
zaamheden. 

Kosten v. beheer. 
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zal zijn tegen de plaats, gedeelte plaats of 
stuk grond; 

d. Dat de aldus voorgeschoten gelden met de daarop 
verschuldigde rente en het bedrag voor zegels 
op de kaart terugbetaald zullen moeten worden · 
binnen den t\jd van twaalf maanden; 

e. Dat indien deze gelden binnon de_n termijn in 
voorgaande paragraaf vastgesteld, niet zjj n 
betaald, zij op dezelfde wijze als de directe 
belastingen zullen worden ingevorderd ; 

f. Dat niettegenstaande hetgeen in de tw ~e voor
gaande artikels is vastgesteld, de Regeering 
gemachtigd wordt speciale overeenkomsten 
aan te gaan met de eigenaren der gronden, 
omtrent de terugbetaling in ~djn geheel of in 
termijnen van de voorgesehoten gelden, van 
de rente daarop en van het be(lrag, verschul
digd voor zegels ; 

g. Dat bij niet voldoening door den eigenaar of 
de eigenaren aan de termen van de met de 
Regeering gesloten overeenkomst, de gelden 
onrniddellijk invorderbaar zullen zijn op de
zelfde wjjze als de directe belastingen; 

h. Dat de kaart niet zal worden uitgereikt voordat 
de voorgeschoten gelden rnet de rente en rnet 
de zegels zullen zijn betaald; 

i. Dat geen transport van eenige plaats of deel 
daar·van, gedeelte van plaats of deel daarvan, 
door den Registrateur van Akten zal worden 
geregistreerd voordat de voorgeschoten gelden, 
met de renten en bet bedrag voor zegels op 
de kaart, zullen zijn betaald en de quitantie 
daarvoor aan hem zal zijn vertoond. 

t2. De commissie belast met bet beheer van het 
amortisatiefonds, zal zorg dragen dat de beschikbare 
gelden op zulk eene wijze worden uitgezet, dat op 31 
December 1901 het noodige bedrag beschikbaar zal zijn 
voor amortisatiedoeleinden. 

13. De Regeering, rnet ad vies en consent van den 
Uitvoerenden Haad, zal de verdere noodige regulaties, 
vooral met het oog op sectie f), maken, instructies 
geven en al datgene doen, dat voor het noodige beheer 
van het mnortisati:fo_nds noodig rnoge zijn. 

'14. D3 comm1ss1e belast met het beheer van het 
a1nortisatiefonds, zal aan den Eersten Volksraad jaarlij ks 
verslag voorleggen van hare gedane werkzaamheden. 

15. Voor bet beheer van het amortisatiefonds zal 
~en bed rag va!l ~800 ( acht honder.d pond sterling) per 
Jaar ter bescluklong van de comrmss1e worden gesteld. 
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EERSTE VOLKSHAADSBESLUIT, 7 JULI 189B. 

ART. 583. Het commissierapport werd bij acclamatie Geen contraccen 
voor compounds 
meer te worden ge
sloten. 

aangenomen. 

Bedoeld rapport luidt: 

Uwc commissie is van oordccl, dat het drijven van handel 
volgens hot compoundsysteem nadeelig is voor het algemeen 
en beveelt aan ninuner concessies voor dat doel te verleenen 
en de HEd. Regeering op te dragen de contracten omtrent de 
oprichting van kaffer-compounds na afloop niet "·cder te ver
nieuwen. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUIT, R .TULI 180:1. 

ART. 589. Het voorstel, thans aan de orde, werd bij Regeling derstudie-
acclamatie aangenomen. beurzen. 

Gezegd voorstel luidt: 

GEWIJZIGD VOORS'l'EL ME'f BETREKK lNG 'l'OT DE 
STUDIEBEURZEN, ENZ. 

1°. De twaalf reeds aan het tegenwoordig gymnasium 
toegekende beurzen, worden nog met zes vermeerderd 
onder de volgende bepalingen: 

a. Alle beurzen ( ook die van 1886, welke slechts 
£48 per jaar bedragen) zullgn voortaan gc
lijkelijk op· £60 per jaar gesteld worden~ 

lJ. Deze beurzen zullen uitsluitend worden toe
gekend onder de voorwaarden genoemd in 
a~ b en c van Volksraadsbesluit, dd. 4 .Tuni 
1886, art. 42i3, -vvaarbij nog onder letter d deze 
bepaling gevoegd wordt: 

« Ingeval er geen of geen genoegzaarn 
aantal applicanten mochten zijn, die onder 
een der drie voorgaande hoofden gerangschikt 
kunnen worden, zullen ook andere applicanten, 
mits kinderen des lands, in aanmerking kunnen 
komen. In laatstgenoemd geval zullen de 
zonen van de onde burgers de voorkeur ge
nieten.)) 

c. Deze achttien beurzen zullen van 1 Augustus 
e.k. af verbonden worden aan de modelschool, 
zoodat degenen, aan wie deze beurzen zullen 

18 beurzen. 

Dcdrag. 

Aan wie te worden 
toegekend. 

Beurzen zijn verbon
den aan model
school. 
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Twaalf oorspronke
lijke beurzen zijn 
uitsluitend voor 
modelschool. 

De zes hierbij inge
stelde beurzen kun
nen ook gegeven 
worden aan leerlin
gen van het gym
nasium. 

Studiebenrzen aan 
het gymnasium. 

Kwijtscbelding der 
renten op de leening 
aan het J ohannesb. 
hospitaal. 

1893] 828 

worden toegewezen, reeds van den 1sten 
standaard af de voordeelen eener geregelde 
en degelij kA opleiding zullen kunnen genie ten; 

d. De twaalf oorspronkelijke beurzen zullen steeds 
uitsluitend aan de modelschool verbonden 
blijven, zoodat de houders daarvan alle verdere 
aanspraak daarop verliezen, zoodra z~j den 
volledigen cursus der modelschool doorloopen 
zullen hebben; 

e. De zes overige, thans voorgestelde beurzen, 
zullen wel alleen worden toegekend aan 
jongelieden, die zich voor de modelschool 
aanmelden, doch zullen ook, wanneer z~j na 
de modelschool doorloopen te hebben, tot het 
nieuwe gymnasium mochten overgaan, hun 
toegekend blijven zoolang zij zich deze onder
scheiding waardig maken. 

2°. In plaats van de vroegere aanbevolen zes vrije 
scholierschappen, worden er zes studieheurzen, elk van 
£60 ingesteld om te worden toegekend aan candidaten, 
die bij het toelatings-examen tot hct gymnasium de 
hoogste plaats op de lijst van geslaagden znllen innemen 
en overigens blijken van goeden aanleg voor de lwogere 
studie zullen geven. 

Deze beurzen zullen niet onderworpen zijn aan de 
bepalingen van bovenbedoeld Volksraadsbesluit, doch 
openstaan voor alle zonen van burgers der Zuid-Afri
kaansche Republiek. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLprr, 10 JULI 1893. 

AR'l'. 614. 1
) De Eerste Volksraad, lettende op den 

post ccRenten op leer1ing aan Johannesburg hospitaal 
£7,528>) en in verband daarmede op Uitvoerende Raads
hesluit artikcl 310, dd. 17 J uni ll. ; 

Besluit zicl1 te vereenigen met gezegd voorstel, dat 
al de renten zullen kw~jtgescholden worden tot en met 
31 December 1893, doch voor het vervolg zal de rente 
behoorl~jk moeten opbetaald worden; en 

Besluit verder zich te vereenigen met het voorstel 
der Hoogedele Regeering, mn ook de opbrengst van de 
verlofbrieven van Krngersdorp en Boksburg van af t 
Januari 1894 toe te kennen aan bet hospitaal-comite 
van Johannesburg. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 444, dd. 23 Juni 1893, bladz. 821 van dit wetboek. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 28 JULI 1893. 

Awr. 921. Tweede Volksraadsbesluit dd.11 Juli 1893 Goedkeuring der 
artikcl 584, werd voor kennisgeving aangenomen. verandering in art. 

10, wet no. 9, 1880 

Gemeld T.V.R.B. luidt: (telegraaf.) 

Het Uitvoerende Raadsbesluit werd eenparig goedgekeurd. 

Bedoeld Uitvoerende Raadsbesluit is dat van 24~ 
November 1892, art. 909. 1

) 

An'r. 922. T.V.H.B. artt. 562, 575 en 591 voor ken
nisgeving aangenomen. 

Gernelde T.V.R.B. luiden: 

Tweede Volksraadsbesluit art. 562, dd. 10 Juli 1893. 

De Tweede Volksraad, vernomen hebhende van de Hoogedele 
Hegeering, dat het voornemen hestaat om aan het telegraafnet 
te verbinden Schweize. Reneke, Sebongo, Marabastad, Pelgrims
rust, Dullstroom, Belfast, Carolina :en Ventersdorp, hecht hare 
goedkeuring daaraan en besluit, dat zulke lijnen zullen worden 
aangelegd en memorialisten hiervan kennis te geven. 

'flweedc Vollcsmadsbcsltlit art. 575, dll. 10 JuU 189<CJ. 

De Tweedc Volksraad, het punt "tarievcn" in het rapport 
van het H oofd van telegraphic, tlums aan de orde, o1·crwogen 
hebbende, besluit aan de Hoogedele Regeering op tc dragen met 
de andere staten en l;:olonien van Znid-Afrika in onderhandeling 
te treden, ten einde eene Yerlaging te krijgen in het t'lrief van 
kabelgrammen. 

Tweedc Volksmadsbesluit art. 591, dd. 12 Juli 1893. 

Schweizer-Reneke 
enz, aan bet tele
graafnet te verbin
den. 

Opdr. aan de Reg. 
te onderhandelen 
over een verlaging 
van het tarief voor 
kabelgrammen. 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op de aanbeveling van Vermindering van 
het Hoofd van telegraphic onder het hoofd telephoondienst tc het telephoon-abon
l'retoria, op pag. 12 van zijn rapport, beslnit die aanbeveling tot n.ement te Pretoria. 
verminderin.g van <len aansluitingsprijs good tc keu ren. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 29 .lULl t893. 

AnT. 9B5. Het comrr1issie-rapport, tllans aan de 
ordc, werd, rnet de tegenstemmen van de heeren G. de 
Jager en L. de Jager, bij acclarnatie goedgekeurd. 
-------------

1
) Zie Gouvernements-kennisgeving no. 42l 1892 bladz. 727 van dit 

wetboek. 

Brief aan de N eel. 
Herv. of Ger. kerk, 
naar aanleiding der 
bestaande kerkge
schillen en het ant
woord daarop. 
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Gezegd rapport luidt: 
(I<;VRR. 1232/93) Pretoria, 27 Jnli 1893. 

Aan de Edelachtbare heeren leden van den Eersten 
en van den Tweeden Volksraad in eomit6-
generaal te Pretoria. 

Weledelachtb. Heeren! 

De commissie, op 25 dezer uit uw midden benoemd, ter 
nadere beschotnving en overweging van ltet schrijven, dd. 22 
dezer, van de leeraren en afgevaardigdcn der verschillende gc
meenten van de N ederduitsch Hervormde of Gcreformeerde Kerk, 
zitting houdende te Pretoria, aan ZHEd. den Staatspresident en 
den Edelachtbaren U1tvoerenden Raad, heeft de ecr ter uwer be
oordeeling hierbij aan te bieden een concept antwoord daarop. 

N a door u behandeld te zijn en nadat U tot overeenstemming 
daaromtrent gekomen zult zijn, zon de zaak d~m in den Eersteu 
Volksraad aan de ordc gestcld kunnen worden, opdat de HEel. 
Regeering de opdracht verkrijgen kan in zulk een geest bij de 
bovengemelde vergadering de tolk te ziju van de gevoelens van 
den Eersten Volksraad. 

Uwe commissie heeft dan de eer voor tc stellen, dat door 
tusschenkomst van de liEd. Regeering het volgende antwoord 
aan de vergaclering der afgevaardigden der .L\e(lenluitrwh Herv. 
of Gereformeerde gemeenten wordt kenbaar gemaakt., en daar
nm ook terstond afsclll·ift wordt gezouden a an de N c(lerduitsch 
Hervormde Kerk. 

De Eerste Volksraad, gelet hebbende up een tloor tnssellcn
komst 'van den Edelachtbaren Uitvoerenden Raad i.ngekomcn 
schrijven van de te Pretoria zitting houdendc vergadcring der 
gemeenten van de Neuerduitsch Hcrvormde of Gereformeerde 
Kerk, druld zijn leedwezen nit over de bestaande kerkelijke 
geschillen en heeft, hct gewicht van de zaak inziende en ge
voelende "·elke gewiehtige belangeu er voor land en volk aan 
gelegen zijn, dat dezelve zoo spoedig mogelijk op vredelievende 
en ordelijke wijze worden opgelost, zich geroepen geacht die 
zaak te behandelen in comite-generaal van de beidc Volksradeu, 
en geeft de lBerste Volksrand, als het pevoelen van gczegd comite
gcneraal omtrent dat schrijven te kennen. 

1. \Vat beb·eft de hewering, als zoude de thans hestaamlc 
Hervormde kerk in geenen eleele als een wettig lichaam heschon wd 
kunnen worden, 'djst (le Eerste Volksraad cr op dat de kerk 
wel crkend h; bij (lc VolksraadsllcslHitcn art. :122 Yan 188(), 
art. 547 van 1887, art. 2G7 van 1888, alsook in nrt. 52 yan hct 
reglcment van orde van den Ecrsten Volksraad, als goedgckennl 
en Yastgesteld bij besluit van den Eersten Volksraad, art. 300, 
van 5 Juni 1891. 

In het bijzonder is de EHste Volksr aad verder pijnlijk getroffen 
en met innig leedwczen vervuld door de mededeeling van de mccr 
genoemde ecrwaarde vergadering als zouden, volgens de berichten 
'an de afgevaardigden naar die vergadering, sommige gcmeente
leden de ui.tspraak van het Hooggerechtshof in de Trichards
fonteinzaak niet wensdwn te eerbiedigen, zooals met name 
gemeld van de gemeenhm Trichardsfontein, Heidelberg en Wak
kerstroom, en wensch t de Eerste Volksraad tegenovcr die be-
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wering nadrnkkelijk te doen nitkomen dat het niet op zijnen 
weg ligt op eene uitspraak van het Hooggerechtshof in te gaan, 
daar dit zou indruischen tegen de wetten van ons land en die 
van alle beschaafde volkeren, maar daL integendeel de Eerste 
Volksraacl verplicht is zich bij eene uitspraak van het Hoogge
rechtshof neer te leggen en eenig vonnis van het hof te eerbie
cl.igen, en dat clit evenzoo de heilige plicht is van elk burger en 
ingezetene van dezen Staat. 

Ten overvloede wenscht de Eerste Volksraacl er bij deze 
gelegenheid op tc wijzen, dat wanneer een uitspraak van het 
Hooggerechtshof niet geeerbiedigcl zoude worden door den Volks
raad Of door de Regeering, de geheele wereld daaruit met recbt 
zou afleiden, dat er in de Zuid-Afrikaansche Republiek geen veilig
heid of recht van £>igendom, kapitaal en pcrsoon te verkrijgen is. 

De Eerstc Volksraad drukt dan ook het vertromven uit, dat de 
ecrwaarde voorgangers en leidsmannen der verschillende gemeen
ten, ieder in zijn kring, overeenkomstig Gods Woord, waar al 
noodig een elk het groote gewicht daa1·van zullen duidelijk maken 
en vermancn zullcn om clc uitspraak van het Hooggerechtshof 
zonder ccnige tegenspraak te eerbiedigen. 

3. De Eerste Volksraacl \venscht vercler tc cloen uitkomen, 
clat het voor hem onmogelijk is om, zooals de meergemclde 
cerwaarde vergaclering dit vcrzocht, "maatregelcn" to nemen om 
in den bestaanden toestand te voorzien, en hoopt en vertrouwt, 
dat hot noch voor de Nederdnitsche Hervormde ofGereformecrde 
gemeenten, noch voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten 
nog noodig zal zijn verder eenige gerechtelijke stappen te nomen, 
maar dat, waar nog quaesties over eigendommen als anderszins 
mochten hestaan, de gemeenten die op broederlijke en niend
schappelijke wijze door eene schikking zu11en wcten ;op te lossen, 
waarbij de J~~erste Volksraad nog aanbevclen kan, dat in dien 
t usschentijd de verscldllende cigendommen in berusting en gebrnik 
zullen blijven van de partij, die ze nu in hezit Leeft, namelijk 
tot tijd en wijle opnicuw getracht zal zijn tot eene schikking 
te geraken, met uitzoudering van die gevallen, waar reeds een 
uitspraak van hot Hooggerechtshof gevallen is. 

Ten slotte lean de Eerste Volksraad de verzekering geveu, 
dat hij, zoowel als de HEel. Regeering, genegen zal worden 
hevonden om nog vercl.Pre stofrelijke ondersteuning te geven, 
zooals reeds in vroegere Volksraadsbesluiten is neergelegd. 

Vertrouwende hiermede aan uwe opclracht te hebben vol
daan, en ons voorstel nogmaals in uwe welwillcnde beoordeeling 
aanbevelende, 

Hebben wij de eer te ziju, 

UEd. Achtb. dw. dienaren, 

(w.g.) F. G. H. WOLMARANS, 
Voorzitter. 

C. BIRKENSTOCK, 
S. W. BURGER, 
A. D. W. WOLMARANS, 
J. J. BURGER, 
T. F. KLOPPER, 
F. BOSHOFF, 

Led en. 
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Bedoeld schrijven van de leeraren en af6evaardigden 
der Ned. Herv. of Ger. Kerk, luidt: . 

Pretoria, 22 Juli 1893. 

J.an den Hoogedelen den Staatspresident en de 
Leden van den Hooged. Uitvoerenden Raad 
der ZuidcAfrikaansche Republiek. 

Hoogedele Heer en Heeren, 

'Vij, ondergeteekenden, leeraren en afgevaardigden der ver
schillende gemeenten van de N ederduitsch Hervormde ( f Gere
formeerde Kcrk in de Zuid-Afrikaansche Republiek, zitting 
houdende te Pretoria, hebben de cer het volgende bei"luit door 
ons genomen met verschuldigden cerbied vcor uwe aandacht te 
brengen. 

1. De vergadering, vernomen hebbende nit de verklaringen 
der verschillende afgevaardigden, dat de gemeenten de kerkver
eeniging ongeschonden willen bewaren; wetende, dat de vereeniging 
niet slechts is een 1eeken van aan den Heere verschuldigde 
tlankbaarheid voor geschonkene Vfl'lossing in dagen van nood, 
maar eene inrichting, die op heilige beginselc.>n en rechtvaanlige 
gronden rust, eene inrichting, wier geschiedenis toont, dat zij 
van God afkomstig is en langs wettigen 1veg voJtooid, in den 
geest van broederlijkc liffde en broedertrouw en der voort
durende afhankelijkheid van God, met het doel God te ver
heerlijken en de belangen van l'hristus' kcrk en de eenheid en 
den bloci des lands te hevorderen; 

2. Overtnigd r.ijnde, dat de thans he:->taande Hervormd.e Kerk 
in geenen <leele ul~ een wettig liehaam met zuivere en billijke 
rechten bcschomnl kan worden, maar wei, dat dat genootschap 
zijn ontstaan en voorthcstaan a an cen g ·est van scheuring en 
"illekcur te danken heeft; 

3. Overwegende, dat er reeds vele pogingc'n vruchteloos zijn 
aat1gewend om de sc!Jem·ing nit den weg te ruimen en de brenk 
te heelen, en bijgevolg geen heil er in ziende om op eenige 
wijze, voor het tegenwoordige althans, met genoemd genootschap 
te onderhandelrn; 

4. Vernomen hebhende 11it de verslagen van de afgevaar
digdcn cler versehH:ende gemeenten, dat er groote zorgwekkentle 
ontevredenheid oYer de nitspraak yan het Hnf in de Trichards
fontein kerkzaak bestaat, en flat wel om <le Yolgende redenrn: 

a. Omuat de gemeenten meenen, <lat <lie uitspraak op 
onverstaanbare gronden rn~t, en 

b. dat hot I-Iof geene billijkhei<l in acht heeft genomen 
tegrnover de Vereenigde Kerk; en 

c. omdat er zeven maan<len lang met het geven van de 
uitsp:·aak werd getotfd; 

5. Venomen hebbende, dat de groote meerderheid der ge
meenteleden de uitspraak niet slechts onre~·htvaardig aeht, maar 
:zich openlijk tegen afgifte van eenig eigendom verkh1art. 
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Bcwijs hiervoor: 

a. het in bezit nemen van den sleutel van bet kerkgebouw 
te Trichardsfontcin en het ·vveigeren om denzelvcn af 
te geven, krachtens gemeentevergadering bes:uit, in de 
wij k ·waterval, district Stauderton. 

b. de opstand te Heidelberg door ledPn der Vereenigde 
Kerk in zakc het weigeren van afgifte cler pastorie; 

c. eenc memoric van sympathie met de houding aange
nomen te Standerton en Heidelberg, gepubliceerd 
door een groot deel van de Vereenigde gemeentc te 
\,Y akkerstroom ; 

G. Overtuigd, dat de ontevredenheid, geopenbaard door ge
meenteleden, niet slechts een bloote bedreiging is, maar wetende, 
dat die reeds eene ·werkelijkhcill is geworden, en geene macht 
hebbende, volgens uitspraak van hot Hof, om gemeenteleden te 
dwingen tot afgifte van eigendommen, of ze to verhinderen op 
den ingeslagen weg van onstnimigheid voort te gaan, en alzoo 
de gemoederen tot rust en onderwerping te breng<>n, hoewel zich 
bewust van de roeping als Ohristelijk kerkgenootschap om allen 
opstand tegen 's lands wetten te onderdrnkken en aile wan
ordelijkheid tegen te gaan; 

7. Zoo hesluit deze buitengewone algem.eene vergadering, 
opgeroepen tengevolge van de door de uitspraak ontstane 
moeilijkheden, met hot oog op den vrede en de wel vaart van Kerk 
en Staat, land en volk, der HEd. Regeering van dezen hache
lijken toestand kennis te geven, haar herinnerende aan hetgeen 
reeds bij eene vorige gelegenheid door de Hoogeerw. algemeene 
vergadering onder hare aandacht is gebracht, omtrent het be
waren en bevorderen van den vrede, en tevens haar eerbiedig 
doch dringend verzoekende dit stnk dadelijk voor den Edelachth. 
Eersten Volksraad te leggen, om zoodanige maatregelen te 
nemen als berekend zijn het dreigend gevaar af te wercn en 
rust en vrede te herstellen. 

\Vij noemen ons met verschnldigden eerbied, 

Uwe HEcl.'s dw. dienaren, 

(w.g.) H. J. L. DU TOIT, 
Voorzitter. 

H. S. BOSMAN, 
Scriba, 

en 70 anderen. 

Anrt\ 936. De Eerste Volksraad besluit, met het oog 
op het nu gepasseerde besluit, dat in gemeenten waar 
schikkingen getroifen worden en door de beide ge
meenten z~jn goedgekeurd, der.e schikkingen als flnaal 
zullen worden beschouwd. 

!teeds gemaakte 
schikkingen in 
kerkzaken zijn 
finaal. 
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Aanbevelingen aan 
de Reg. ten opzichte 
van het artillerie
kamp. 

1BOBJ 834 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 1 AUG. 189~t 

AnT. 956. 1) De Eerste Volksraad, lettende op de 
Hegeeringsmissive dd. 27 .Tuli 11., en daarb\j overgelegd 
comn1issie-rapport 2

) en Uitvoerende Haadsbesluit art. 
389, dd. 27 J uli 1.893, thans onder behandeling; 

Besluit den Hooged. Uitvoerenden Haad op te dragen 
om naar bevind van zakenl uitvoering te geven aan dH 
aan bevelingen der commissie. 

Die aan bevelingen luiden: 

a. clat de gebouwen in het kamp zooclanig worden ingericlt t, 
dat zij beantwoorden aan het doe~, waartoe zij moeten dienen. 
In het bijzonder trekt uwe commissie de aandacht der Regeering 
op de bewaarplaats v~n de kanonnen, lichtmachines, en z. 

b. dat het korps niet zooals nu besta nit verschillende natio
naliteiten, maar in overeenstemming gebracht worde met art. 2 
van wet no. 8, 1882; dat daartoe een administrateur worde be
noemd met godsdienstzin, indien mogelijk een Afrikaner, die 
lust, bekwaamheid en geschiktheid bezit, om het kamp en ons 
artilleriekorps in eere te brengen en dat de tegenwoordige admini
strateur worde ontslagen, opdat er een einde kome aan een toe
stand, die onhoudbaar is voor een Afrikaner; 

c. dat het korps niet langer, zooals tot heden, dienst doe als 
rijdende artillerie en po1itie, maar aileen als rijdende artillcrie
korps der Zuid-Afrikaansche Republiek; 

d. dat er spoedig voorziening worde gemaakt voor heter en 
voldoend onderwijs in het kamp, zoowel wat de militaire op
leiding betreft als het maatschappelijk onderwijs, opdat de zonen 
onzer burgers, die minstens drie jaar lang in het kamp vertoeven, 
bij het verlaten daarvan behoorlijk het geschllt kunnen hedienen 
en voldoende kunnen lezen en schrijven; 

e. dat de administratie, die nn bijna geheel in handen is van 
onderofficieren, die daardoor van allen dienst zijn vrijgesteld, 
evenals de uitdeeling van kleederen, rantsoenen en voeder, welke 
geheel door een sergeant wordt ten uitvoer gebracht in plaats 
van door twee officiercn,- zooals nu bij regulatie en wet is hc
paald, door een administratcur of door den commandant, wicns 
werkzaamheden voor de commis,ie gellecl onhekend zijn goblevcn, 
worden waargenomen; dat de boeten, aan de artilledstcn opgelcgd, 
voortaan in 's lands kas \YorcJcn gestort, om redenen op pagina 
6 van dit rapport reeds Yermeld en dat de reparatien en andere 
speciale uitgaven voor den dienst benoodigd onder voldoeude 
controle bij voorschot worden hehandeld evena1s de aankoop van 
voeder en meer andere zaken; 

1
) Zie E.V.R.B. art. 376, del. 19 Juni 189:1, bladz. 819 van dit vvetboek. 

2
) Voor gemeld rapport zie notulen van den Eersten Volksraad 

over 1893, bladz. 299. 
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f. dat de veldtolcgraphie, als eon hoog~t nuttige afdeeling cltr 
artillerie meer ondersteuning en meclewerking moet ondervinden, 
om zich 11aar eisch te kunnon ontwikkelen om meer en meer 
een kweekplaats te worden voor de zonen des lands als toe
komstige ambtenaren van den telegraafclienst, op wien men 
vooral in troebele, moeilijke tijclen vertrouwen kan. 

AnT. 958. Tweede Volksraadsbesluiten artt. G22 en 
634, dd. 19 en 26 .Tuli 1893, worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

Tweede Volksraadsbeslttit art. 022, dd. 19 Juli 1893. 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op het rapport der 
commissie gekozen bij Tweede Volksraadsbesluit art. 320, del. 14 
.Tnli 1893, en daarvan punt A, gehoorcl hebbende de inlichtingen 
verstrekt <loor zijn ZHEd. den Staatspresident, het Hoofcl van 
Mijnwozen, en de commissie; gezien hebbencle de vergnnningen 
verleond onder art. 70c, van wet no. 10, 1891; gelet hebbende op de 
ongozondheid der streel{, alwaar die vergunningen verleend zijn; 
golet hebbonde op de wonschelijkheid die landE:n te ontginnen, 
hecht zijno goedkeuring aan en drnkt zijne tevredenheid uit over 
hctgeen de HoogEd. Regeering in doze gedaan heeft tot bevor
dering van hetland; echter bemerkende uit verstrekte inlichtingen, 
dat sleehts een enkelo houder dier vergunningen zieh aan zijne 
verplichtingen gehouden heeft, beslnit de Hoogedele Regeering 
op to dragon 1ste om aan die personen, die de vergnnningen ver
kregen hebben en geen werk op die gronden verricht hebben 
do vergnnningen na 29 September ~893 niot te verlengen en 
wcder lettende op het recht, gegeven bij Uitvoerende Raadsbeslnit, 
art. 443 del. 29 September 1891, waaronder o. a. bepaald wordt, 
dat aan den vinder hot recht zal gegeven worden ingeval deze 
naar cliamanten zoekt van 400 claims af te pennen en lettende 
op de bepalingen der wet bc~lnit verder de Regeering op te 
drngen, indien mogelijk niot zulk eon recht voor znlk een groot 
aantal claims to verleenon. 

Tweede Volksraadsbesluit art. 054 dd. 20 Juli 1893. 

De Tweode Volksraad, gelet hebbende op het rapport der com
missie, gekozen bij Tweedo Volksraadsbesluit, art. 320, del. 14 Juli 
1893, en gclet heblJemle op punt 0, van gezegd rapport handelende 
over do verschillendo concessios en aangezien het hlijkt, dat aan 
de termon en bepalingcn dier concessies niet behoorlijk voldaan 
worclt en gelot hebbendo op Volksraaclsbosluit van dd. 9 Juli 
1888, art. 937, besluit de Hoogedele Regeering op te clra.gen om 
overeonkomstig gezegcl besluit van dd. 9 Juli 1888, art. 937, zoo 
spoeclig moge1ijk stappen te nemen ter l!itvoering van dit besluit 
alsmecle ter invordering van achterstallige bedragen en besluit 
verder de Hoogedele Regeering op te dragon bij niet nakoming 
der verplichtingen van concessionarissen die concessies to cloen 
vervallen. 

Bepalingen om trent 
de rechten verleend 
krachtens art. 70c . 
wet no. 10, 189i 
(goudwet.) 

Opdr. aan de Reg. 
naar aanleiding der 
verleende mijncon
cessies. 
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Wijziging der regc
Jen voor het verlee
nen v. subsidie aan 
scholen, waar het 
Holl. niet 't medium 
van onderwijs is. 

n werki11gtreding. 

1893] 83(1 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 5 AUG. 1893. 

AH'rT. 007, 908 en 999, die Eerste Volksraadsbesluit 
art. 343, 1) dd. 1 Juni 1892, wijzigen als volgt: 

Afd. 2 van besluit van den Edelachtbaren Eersten 
Volksraad, art. 343, dd. 1 Juni 189~: 

Aan de leerlingen van zulke scholen moet door 
bevoegde en door den Superintendent van Onderwijs 
goedgekeurde onderwijzers onderricht in de Hollandsche 
taal -worden gegeven en in de geschiedenis van Zuid
Afrika. en in het bijzonder ctie der Znid-Afrikaansclte 
Hepubliek. 

Afd. 3 van bovengenoernd bes1 uit: 
De inspecteurs van scholen zullen bij hun bezoek 

op zulke scholen wei lu~nnis nemen van den algemeenen 
toestand en den toon der school, maar zich overigens 
slechts bepalen tot het onderzoek naar der leerlingen 
kennis van de Hollandsche taal en van de geschiedenis 
van Zuid-Afrika en van de Zuid--Afrikaansche Republiek 
in bet bijzonder, overeenkomstig de standaarclen, waarin 
de leerlingen geplaatst zijn. 

Afd. 6 van bovengenoeJnd besluit; 
Een leerling kan slechts tweemaal voor denzelfden 

standaard worden opgebracht en overeenkomstig het 
tarief van dezen standaard subsidie ontvangen. 

Afd. 7 van bovengenoernd besluit: 
Voor elken leerling, die in den standaard waarvoor 

h\i aan den inspecteur van scholen wordt voorgesteld, 
voldaan heeft, zal eene hoofdelijke subsidie worden toe
gekend naar het hier volgende tarief: 

In standaard I voor iederen leerling 25 shillings. 
)) )) II )) )) )) 30 >) 
)) )) III )) >) >) 35 >) 

)) >) IV >) )) )) 40 )) 
)) )) v )) )) )) 45 )) 
)) » VI >> )) )) 50 >> 

ART. 1000. De Raacl besluit, dat de zrenomen be
sluiten tot wijziging van wet no. 8, 18~2 en Eerste 
Volksraadsbesluit art. :343, dd. 1 Juni 1802, in werking 
zullen treden dadelijk na pu blicatie in de Staatscourant. 2

) 

1
) Zie bladz. 603 van dit wetboek. 

:~) De publicatie van genoemd besluit voncl voor de eerste maal 
plaats in de Staatscou1·ant van 30 Augustus 1893. 
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EEHSTE VOLKSHAADSDESLUIT, 7 AUGUSTUS 1893. 

AnT. '1021. Het Uitvoerende Haadsbesluit art. 35B, Toevoeging aan art. 
cld. 7 J uli '93, voormeld, werd bij ace lama tie aangenomen. 1, wet no. 2, 1888 

(Zondagswet.) 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

A an de orde minute R. 794 7/93, inhoudende memories van 
barbiers en haarsnijders, gericht aan den Edelachtbaren Eersten 
Volksraad en verzoekende, dat wet no. 2, 1888, Zondagswet, ge
wijzigd zal worden in dier voege, dat barbiers en haarsnijders 
verplicht zullen zijn hunne bezigheden op Zondag te sluiten. 

De Uitvoerende Raacl, gelet hebbende op het besluit van den 
Edelachtbaren Eersten Volksraad onder artikel 488, del. 28 Juli 
1893; 

Besluit den ·Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te stellen 
achter alinea 2 van artikel 1 van wet no. 2, 1888, te voegen de 
woorden: "of bezig zal zijn als haarsnijder, barbier of kapper." 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 AUG. 1893. 

_.:\ HT. J028. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
lwt cornmissie-rapport volgens opdracht bij Eerste 
Volksraad~besluit art. 233, dd.1.Tnni 11., met betrekking 
tot het Warmbad in Waterberg; 

Besluit het commissie-rapport 1) goed te keuren, 
met opdracht tevens aan de Hooged. Hegeering om te 
handelen naar hevind van zaken, en te letten op reeds 
vcrleende rechten aan (len contractant. 

Besluit in zake 
Warmbad, district 
Waterberg. 

AH'r. '1029. Voor kennisgeving werd aangenomen Dispensatie aan J. 
Tweede Volksl'aadsbesluit art. 739, dd. 7 Augustus J'l. Klimke van art. 29• 

L' wet no. 8, 1892. 

Gemeld rrwoede Volksraadsbesluit luidt: 

De Twoede Volksraad, gelet hebbende op do Regeer;ngs
missive del. 5 Augustus 1893, inhoudende Uitvoerende Raads
hesluit artikel 400, del. 5 Augustus 1893, thans aan de orde; 

Besluit zich te vereenigen met de voorstellen van gt:>meld 
Uitvoerende Raadsbesluit. 

1
) Zie bladz. 328 der notulen van den E.V.R. over 1893. 
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Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde Minute H. 8992/93, inhoudende verzoek van den 
Staatsmijningenieur om toegestaan te mogen worden, niettegen
staande art. 29 van wet no. 18, 1892, te procedeeren over een 
zeker contract, door hem aangegaan met zekeren Ludwig Pogge, 
Herman Seelig en Franz Zboril, v66r zijn aanstel1ing als Staats
mijningenieur en daarna door hem vernieuwd of verlengd, en 
waarvan de Regeering kennis droeg. 

De Uitvoerende Raad, overwegende dat de Staatsmijninge
nieur in doze zaak open heeft gehandeld, daar hij bet Hoofd 
van Mijnwezen en de Regeering dadelijk in kennis beeft gesteld 
dat bij de bedoelde bclangen had, en dat bij zijn best zou doen 
die zoo spoedig mogelijk van de hand te zetten, ten cinde aan 
de wet te voldoen, 

Overwegende, dat de Regeering daarin berust heeft, 

Overwegende, dat het den Staatsmijningenieur nu gelukt is 
gemelde belangen van de hand te doen, maar dat het voor de 
afhandeling der zaak van de:1 heer Klimke noodig is in het hof 
op te treden ; 

Overwegende, dat het Hoog2;erecht'>hof beslist heeft, dat de 
heer Klimke niet als eischer in het hof kan optreden, omdat 
zulks in strijd zou zijn met art 29 van wet no. 18, 1892, en dat 
noch Regeering noch Hooggerechtshof de macht beeft v:m dat 
art. dispensatie te geven, bij de uitl'praak berustend, en 

Overwegende, dat derhalve alleen de \Vetgevende Macht zulke 
dispensatie kan verleenen; 

Overwegende, dat het onder de omstandigbeden dcr zaak 
hillijk is, dat den beer Klimke gelegenheid wordt gegeven door 
het bof te laten beslissen of en welke rechten hij bezit, direct 
of indirect voortvloeiend nit vermeld contract; 

Overwegende, dat het nooclig is, dat zulks dadelijk geschiedt, 
aangezien anders de recltten van den heer Klimke (indien hij 
cenige heeft, hetgeen door het 1•of moet worden uitgemaakt) ge
vaar loopen verloren te gaan, en indien het billijk en rechtvaar
dig is den heer Klimke in clit bijzonder geval dispensatie te ver
leenen, het ook billijk en rechtvaardig is zulks zonder uitstel te 
doen, al heeft daaromtrent geen pnblicatie plaat;; gevonden ; 

Besluit den Edelachtbaren Tweeden Volk~raad voor te stollen 
te besluiten, 

Eerstens, om bovengemeldc rcdenen hot voorstel dadelijk in 
bchandeling te nomen ; 

Tweedens, den Staatsmijningcniour Klimke in dit bijzouder 
geval dispensatie te geven van de hepalingen van art. 29 van 
wet no. 18, 1892, voor zoover betreft het bovcnbedoeld eontract, 
met vernieuwrng of verlenging, en hem alzoo gerechtigd te maken, 
niettegenstaande zijn ambt tot aile rechten welke daaruit direct 
of indirect mogen voortvloeien, hetgeen aan de bes1issing van 
het Hooggerechtshof wordt overgelaten; 

Derdens, en verder om bovengenoemde redenen te besluiten, 
dat hot besluit dadelijk na publicatie in de Staatscourant in wer~ 
king zal treden. 
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EEHSTE VOLKSHAADSBESLUIT, ,U~ AUGUSTUS 1893. 

AnT. 1078. De Eerste Volksraad, lettende op artikel1 
van het rapport, 1

) thans onder bebandeling; 
Verder lettende op de memories uit Wakkerstroom, 

Ennelo en Water-berg, vragende belasting op vee van 
den Oranje Vrijstaat en andere Staten; 

Verder overwegende het feit, dat graan van de Zuid
Afrikaansche Hepubliek belast is met 5s. de 100 pond 
in Britsch Bechuanaland; 

Besluit: 
Ten eerste, het voorstel, zooals door de commissie 

voorgelegd uit te stellen tot de eerstvolgende gewone 
zitting, ten einde het gevoelen van bet publiek daar
omtrent te vernemen; 

Ten tweede. de bepalingen van sub a, arti.kel1 van 
wet no. 20, 1892, te veranderen, zoodanig dat alle levende 
have (be1alve die van den Oranje Vrijstaat) zal onder
worpen zijn aan de belasting zooals oepaald in het laatste 
gedeelte van artikel B van wet no. 201 1892; 

De Haad besluit verder de Hoogedele Regeering op 
te dragen met de Hegeering van den Oranje Vrijstaat 
zulke bbpalingen te maken in verband met het laatste 
gedeelte van artikel 3 van bet tractaat zooals goedge
keurd in /1889, opdat er geen smokkelbandel kan plaats 
vinden met vee, dat niet in den Oranje Vrijstaat ge
teeld is. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESJ1UIT, 15 AUGUSTUS 1893. 

Invoerrecht op vee. 

Opdr. aan de Reg. 
maatregelen te tref
fen met dPn 0. V. 
Staat over d. smok
kelhandel in vee. 

AnT. '1098. 2
) Na een enkele opn1erking werd het Accijnsbelasting. 

rnernorie-corrnnissierapport bij aeclamatie aangenomcn. 

Bedoelcl rapport luidt: 

Uwe commissie kan zich vooralsnog niet met memorialisten 
vereenigen en beveelt aan in 70overre afwijzend op het verzoek 
to bcsehikkcn, dat geen aceijnsen gcheven znllen worden op 
<lranken hier vervaardigd uit voortbrengselen van dit land, doeh 
wcl op drankcn hier gefabriccerd van ingevocrde producten, welke 
aecijns dan van hetzelfde bedrag zal zijn, als de thans bestaande 
hwoerrechten op dezelfde dranken. 

1
) N.l. het rapport der connnissie in zake invoerrechten. Zie bladz. 

347 der notulen van den E.V.R over J 893. 
2

) Zie Gonvernementskennisgeving no. 413, 1893, 
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Reg. gemachtigd 
een contract te slui
ten over het oprich
ten van een fabriek 
tothetvervaardigen 
van wollen stoffen. 

1893J 840 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLlHTEN, 16 AUG. 1R93. 

AnT. '1'104. 1) De Eerste Volksraad, lettende op bet 
concept Eerste Volksraadsbesluit 2

) tlmns aan de orde 
en in verband daarmede de verschillewle merrwries op 
deze zaak betrekking hebbende; 

Besluit: 1. genoemd concept-besluit aan te nemen 
als het besluit van clezen Raad; 

2. de Hoogedele Regeering te machtigen uitvoering 
aan da t besl uit te geven ; 

3. de Hoogedele Regeering op te dragen bij het 
eventueel aangaan van een contract voor het doel in 
dat Eerste Volksraadsbesluit neergelegd, om met con
sent van den Uitvoerenden Raad zulke verdere bepa
lingen en voorwaarden, gebaseerd op dat Eerste Volks
raadsbesluit, neer te leggen, als de Uitvoerende Raad 
wenschel\jk zal achten en \Vaaraan de contractant zich 
zal moeten houden, o. a. om na verloop van den termijn 
van 6 jaren de door hem opgerichte wollenstoifenfa
briek nog voor een verder t~jdperk, zooals door den 
Hoogedelen Uitvoerenden Haad bepaald, in werkende 
orde te houden; 

4. besluit de Haad den voorteekenaren van de ver
schillende memories als antwoord daarop te doen toe
komen kopie Yan dit besluit alsrnede van het hierin 
bedoelde goedgekeurde concept Eerste Volksraaclsbe
sluit. 

Genoernd concept-beslnit lnidt: 
De Eerste Volksraad, gclet hebbcnde op het Volksraadsbe

sluit, art. 1164, dd. 1 Augustus J 890, en de daarin geautori
seerde premien van £2000, £1500 en £1000 respectievelijk; 

overwegende, dat geen nitvocring aan gezegd Volksraadsbe
sluit is gegeycn kunnen worden, aangezien de daarin genoemde 
premien te laag zijn om het gewenschte doel tc bereiken; 

overwegende, dat ter boreiking va·1 dat doel verhooging der 
premie11 noodig is. 

Besluit de machtiging in ~enoemd Volksraadsbesluit, art. 
1164, dd. 1 Augustus 1890, te bekrachtigen, met inachtneming 
der volgende bepalingen en wijzigingen: 

1. De fabriek zal in staat moeten zijn 240,000 pond ge
wicht aan wollen dekens, hoedcn, laken en andere 
wollen stoffen per jaar te fabriceeren. 

2. Bewijs zal moeten zijn geleverd, dat cen hocveelheid 

1
) Zie V.R.B., dd. 1 Aug. 1890, art. 1164, E.V.R.B., del. 23 Aug. 

1892, art. 1260 en Gou vernementskennisgeving no. 341, 1893. 
2

) Dit concept-besluit werd opgesteld door de Volksraadscommissio, 
benoemd om rapport uit te brengen in zake do oprichting van·wollen
stoffenfabrieken. Het rapport werd gepubliceerd in de Staatscourant, 
dd. 25 Januari 1893. 
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van 240,000 pond gewicht van in 1 genoemde goederen 
is gefabriceerd. 

3. De l{egeering zal het recht hebben cen premie uit te 
loven aan hem, die het eerst binnen drie jaren na 
nitloving der premie bewijst, dat hij in een jaar tijds 
cen hoevcclheid van 240,000 pond gewicht aan ge
noemde goe(leren in zijn fabriek heeft vervaardigd; 
en verder voor een verclereu tijd, niet te bovcngaandc 
zes jaren, voor dezelfde fabriek een premie van £2000 
voor elk jaar, waarin de genoemde hoeveelheid van 
240,000 pond gewicht aan wollcn goederen is vervaar
digd geworden. 

4. De premie zal slechts eenmaal kunnen worden uitbe
taald, en wel aan dengene, die hct eerst bewijs levert 
aan de nitgeschreven bepalingen en yoonvaarden te 
hebben voldaan. 

AnT. '1106. Het Uit~roerende Haadsbesluit werd bij 
aeelamatie aangenomen. 

Bedoeld Uitvoerende Haadsbesluit art. 425, dd. 1G 
Augustus 1893, luidt: 

Aan de orde minute R 9876/93, inhoudende voorstel van den 
Inspecteur van Invoerrechtcn om, aangezien de voorgestelde ver
anderingen in de invoerrechten, niet h1 deze zitting van den 
Edelachtbareu Eersten Volksraad znllen behandeld worden, 
en het met 't oog op den handel van het grootste belang is de 
extra belasting van 5 percent op goederen in Gouvernements 
entrepot niet wordt toegepast, den Edelachtbareu Eersten Volks
raacl tc verzoeken een beslnit te nemen, dat de extra belasting 
Yan 5 percent op goederen in entrepot, aileen or private entre
pots zal van toepa~sing zi,;n. 

De Uitvoerende Raad, het wenscltelijke hiervan inziende; 
Besluit: clit voorstel met aanbeveling voor den Edclachtharen 

Eersten Volksraad te leggen. 

EERSTE VOLKSHAADSBESLUlT, '17 AUGUSTUS '1893. 

AnT. 11'14. 1
) De Eerste Volksraad, lettende op de 

eoncept-overeenkornst, zooals door den Edelachtb. 
Tweedcn Volksraad in zijn zitting van '1892 gewijzigd, 
rnet de rnemorie uit het district Vrijheid, thans onder 
behandeling; 

Overwegende, dat het volk zich steeds tegen het 
verleenen van uitsluitende rechten verklaart; 

Besluit: 1. Zich niet te vereenigen met bedoelcle 
aanvrage; 2. ne H.oogedele Regeering op te dragen 1R 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 440/1893. 

Belasting op entre
pots voortaan aileen 
toepasselijk op pri~ 
vate entrep6ts. 

Reg. gemachtigd 
een contract aan te 
gaan over de fabri· 
cage van suiker in 
termen v. 't besluit. 
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of 20,000 morgen Gouvernernentsgrond in de afdeeling 
zooals in art. 1 bepaald ter brschikking te stellen van 
eenig persoon of personen, voor bet aanplanten van 
suikerplanten, enz,, en het oprichten van een of meer 
fabrieken tot het fabriceeren van suiker; 3. De Hoog
edele Regeering verder te machtigen met consent van 
den Hoogedelen Uitvoere11den Raad. zulke regelen of be
palingen op te trekken, of zulk een overeenkomst te 
sluiten, als zij in het belang van land en volk wensche
lij k zal achten, waarin o.a. bepaald wordt; a. dat be
doelde 18 tt 20,000 rnorgen grond voor den tjjd van 
'10 jaren vrij voor dat doel rnogen gebruikt worden 
onder voorwaarde, dat de contractanten binnen 5 jaren 
minstens Mm fabriek in behoorlUk werkende orde 
rnoeten hebben, onder zulke strafbepalingen als de 
IToogedele Uitvoerende Haad wenschel~jk zal achten; 
b. dat na verloop van de '10 jaren de eventueele con
tractanten zekere procenten in do Staatskas zullen 
storten voor een verderen termijn, niet te bovengaande 
den tijd van 20 achtereenvolgende jaren; 

En eindelijk hesluit de Raad de voorteekenaren 
een afschrift van dit besluit te doen toekmnen als ant
woord op hunne memorie. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLUJT, 18 AUGUSTUS 1893. 

AnT. 112B. De Raad, gelet hebbende op Regeerings
missive dd. ·1() Augustus 1893; gelet hebbende op het 
besluit van den Hoogedelachtb. Tweeden Volksraad, art. 
803, dd. ~J 1 Augustus 1893, thans onder behandeling; 

Besluit: zich daarmede niet te kunnen vereenigen, 
en de daarin gedane opdrachten en machtiging aan de 
lloogedcle Bcgoering ni0t toe tn staan en gemeld he
~luit van deu Hoogcdeladttb. rl\reedert Volksraad hi.i 
deze te doen vervallen. 

Gerneld f_l_\vecde Volksraadsbesluit luidde: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbendc op de 1nemode van 
de lmmer van mijnwezcn van '\Vit.watcrsrand, ver11oekende dat 
eene wet moge gepasseerd "·orden voor de inlijving van dcr
gelijkc kamers en aanverwante in;;;tcllingen, lettende op l1ct feit, 
dat genoemde kamer alrcccls mm de Regeering een dcrgelijk 
conce11t l10eft toegezondell ter harer consideratie; 

BeRluit: deze memorie tc verwijzen naar de Hoogedele Hegee
ring, met opdracht, indien de Regeering zich met het verzoek 
vereenigt, eene dergelijke conceptwet volgend jaar voor den Raad 
te leggen en verder mt;nnorialisten van dit bes:uit kennis to gevcn. 
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EERSTE VOLKSRAADSBESLUIT, 21 AUGUSTUS 1893. 

ART. 1136. De Eerste Volksraad, lettende op de Invoerrecht op zwa-
rnotie de Beer-Hamman, thans onder behandeling; velzuur . 

.Besluit: zwavelzuur te stellen onder art. 3 van wet 
no. 20. 1892, en onderhevig zal z~jn aan ecn extra 
invoerbelasting van 1 penny per pond. 

EEHSTE VOLKSHAADSBESLULT, 2B AUGUSTUS 1893. 

Awe. 1182. De Eerste Volksraad, lettende op Re
gceringsmissive en daarbij overgelegd Uitvoerende Haads
besluit, art.108, dd. 6 l\bart 1893, en in verbo.nd daarmede 
op Eer$te Volksraadsbesluit art, 1203 van '1891, alsmedc 
op de memorie Evnn. 158!03, thans onder behandeling; 

Besluit: /1. De handelingen van den llooged. Uit
voerenden Haad in deze goed te keuren; 2. de Hooged. 
Hegeering op te dragen cen districtsdorp op een voor 
het publiek bestaanbare plek te doen uitleggen, onder 
zulke bepalingen en voorwaarden als de Uitvoerencle 
Raacl wenschelijk zal achten, in ieder geval op zoodanige 
plaats, dat dn staanplek bij gelegenheict van de feest
viering niet belemmerd wordt; 3. de IJooged. Regeering 
verder op te dragen de (listrictslijnen voor dat nieu\ve 
district tc doen bepalcn, uvereenkomstig art. flt3 der 
Gronchret, en lmre handclingen in de aanstaande gewunc 
zitting aan den Raad ter goedkeuring voor te leggen; 
4. memorialisten een afschrift van dit besluit te doen 
toekomen als antwoord op hunne rnemories. 

ncmeld l Jitvuernnde RaadsbesltLit luidt: 

Aan de ord.e de bespreking van Je weuscholijkheid otn uit
yoering te geven aan het hesluit van den Edelachth. Eersten 
Volksraad, a::.-t. 1203, dd. 21 .Tuli 1891, hotwelk speciaal vorklaard 
is peworden van kraoht te hlijven hij het besluit van den 
Edelachth. E"rHten Volksraad, art. 1316, dll. 29 Augnstns 1H92. 

De Uitvoerendn Haa<l, at:ht gevonde op de l>ovenvermelde 
hosluiten en op do raadzaamhoid om zich than:::, voor daartoe 
geen gelegenheid meor hestaat nog te verzekeren van de rechton 
van de plaats Paardekraal, die door don Uitvoercnclon l{aacl 
onontbeerlijk worden geacht met het oog op de henoocligdc 
yeeweicle voor de feostvieri.Jgen lJij desbetroffend VolksraLlds
besluit gcregeld en verder op de gestelde condities door den 
eigenaar van Paardekraal, die door Je Regoering niet voordeeliger 
kunnen worden verkregen. 

Gbedkeuring v. den 
aankoop der plaats 
Paardekraal en op
dracht daaromtrent. 
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Reslnit: over te gaan tot het slniten van een akte van koop 
en verkoop tusschcn de RegePring en den eigenaar M. P. W. 
Pretorius, en eveneens tot het aangaan eener alde van overeen
kornst tusschen de Rcgeering en den heer C. A. Cellicrs, vcr
tegenwoordigcr van de Alexandra Estate en Goudmijnrnaat
schappij, beperkt, en James Cook Rimer, bchelzende wijziging 
van zekere rnineralc en andere rechten door gcrnelde rnaatschappij 
op de plaats Paardekraal verkregen, waardoor het aangaan van 
de akte van koop en verkoop met gezegden heer Pretorins des 
te raadzamer wordt; en eindelijk den Staatssecretaris op tc 
dragen gezegde ahtc van koop en verkoop en gemelde aide van 
overeenkomst aan te gaan en te teekenen. 

EERSTE VOLKSBAADSBESLUIT, 25 AUGUSTUS '18H3. 

ART. 1195. De Raad, gelet hebbende op punt A van 
Begeeringsrnissive, thans onder behandeling, en de 
memories daarmede in verband, alsrnede art. 11 van de 
aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, alle betrek
king hebbende op den bouw van de Charlestown-Johan
nesburg spoorweglijn; 

Overwegende, dat de Delagoabaailijn Pretoria nog 
niet heeft bereikt ; 

Overwegende, dat er er nog andere moeilijkheden 
uit den weg behooren geruim1 te worden, v66r dat met 
den bouw dier lijn een aanvang kan worden genomen; 
doch lettenrle op het belang der Znid-Oostel~jke dis
ticten aan die 1ijn verhonden, alsrnede de vriendschap
pelijke verhouding dezer Bepubliek en de kolonie Natal; 

Besluit: a. Den bouw en aanleg dier njn goed te 
keuren; b. De HEd. Begeering op te dragen zonder 
verwijl stappen te nemen de thans bestaande moeilijk
heden zoo spoedig 1nogelijk nit den weg te ruimen ; (~ . 
..:\ pplieaties of tenders voor den bouw van gezegde lijn 
op te wachten en allc zoodanige voorbereidende rnaat
regelen te neinen als zij met consent en advies van 
<len Uitvoerenden Raad :in het belang der zaak wen
schelijk moge aelJten; rrwJnm·ialistcn afseh1·ift van <lit 
besluit te doen toekomen. 

EI~HSTE VOLKSHAADSBESLUITEN, 2D AUG. 1HU3. 

Rapport omtrentde AnT. 1213. 1
) De Ecrste VolksJ."tad, gelet hebbende 

verantwoordelijk- op bet rapport der connnissie, benoemd -bjJ. besluit del. 
heid van hoofdamb-

~----- -----------~- ---- ------tenaren aangeno-
men, 

1
) Zie Got~. vcrncmentskcnnisgeving no. 354jn3. 
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2G Mei jl., art. 204, in zake de verantwoordelijkheid van 
hoofdambtenaren en op Uitvoerende Haadsbesluit dd. 
20 Augustus jl., onder art. 4:53 als bijlage tot het rap
port; 

Besluit: zich rnet de aanbevelingen, in gezegd rapport 
vervat, te vereenigen in dier voege, dat de Hoogedole 
Hegeering wordt opgedragen om zoodanige verande
ringen te brengen in de administratie der verschillende 
departementen, als in hot belang der zaak noodzakelijk 
of wenschel~jk moge geacht worden en dezelve in werking 
te stellen; 

De Raad, echter inziende, dat het tegenstrijdig met 
cle wotten des lands zou zijn orn de veranderingen van 
door haar vastgestelde reglmnenten en wetten door 
opdracht te doen veranderen; 

Besluit verder de Hoogedele Hegeering op to dragen 
orn alle ·veranderingen krachtens dit beslnit door haar 
gomaakt, bij de aanstaande zitting aan den Haad tel' 
goodkeuring voor te lnggen met aanbeveling, welko 
reglementen en wetten of artikels daarvan door besluit 
van den Raad behooren gewij zigd te worden; 

Met referte tot Uitvoerende Raadsbesluit dd. 
26 Augustus jl., art. 453 voormeld, besluit de Raad 
punt 1 daarvan goed te keuren en den Uitvoerenden 
Raad te machtigen dienovereenkomstig te handelen, 
doch dat de behandeling van de vraag in punt 2, bij 
de Hoogedele Regeering te huis behoort. 

Bedoeld rapport luidt: 

RAPPOR.T 
VAN DE COMMISSIE UI'r DEN JjjDELACHTB. EERSTEN VOLKS

RAAD BENOEMD BIJ BESL UIT VAX DEN EDELACHTBAREN 
EERSTE~~ VOLKSRAAD, DD. 26 MEI 1893, ART. 204, lN ZAKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN AMBTENAREN. 

(Art,ikel 13 dm· aanspm,ak van ZHEd. den Staatspresident). 

Pretoria., 18 Augustus 1893. 

Aan den Hoogedelachtbaren heer voorzitter 
en Edelachtbare . heeren leden van den 

Eersten V olksraad. 

Hoogedelachtbare heer, Edelachtbare heeren, 

De commissie, benoemd b~j u w besluit van 26 Mei ll., 
art. 204, in zako h.et ondervverp, bedoekl in art. 13 der 
aanspraak van ZHEd. den Staatspresident, heeft in 
overleg met de Hoogedele Regeering en de hoofden der 
verschillende departementen, een reeks van zaken 
nagegaan rnet welke thans de Uitvoerende Raad of dy 
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Hegeering belast is, en welke respectievelijk uit de 
handen van den Uitvoerenden Raad in die van de 
Regeering gesteld zouden kunnen worden, of waarvan 
de Hegeering ontheven zou kunnen worden om ee de 
hoofden der verschillende departementen verantwoor
delijk voor te stellen, waardoor ongetwijfeld en de 
Uitvoerende Raad en de Regeering meer aandacht zullen 
kunnen besteden aan de meer belangrijke aangelegen
heden des lands aan hunne zorg toevertrouwd. rrevens 
zon daardoor ecn meer spoedige afdoening van zaken 
vervvacht mogen worden, dan thans het geval is. 

Uwe commissie heeft dan de eer de volgende 
voorstellen van dien aard te doen, alsrnede enkele 
andere, welke zij meent dat tot het beoogde doel 
zullen leiden. 

1. Hierbij wenscht u we commissie, overtuigd zijnde 
van het dringend noodzakelijke om in deze· spocdig 
rnaatregelen te nemenl u aantehevelen, dat indien u 
zich rnet de strekking van dezc onze voorstellen zondt 
kunncn vereenigen, de Hegeering optedragen, met 
consent van den Uitvoerenden Haad, dadelijk zulk een 
regeling in working te stellen, en zulke en dergeHjkc 
wetsw~jzigingen, welke hieruit voortvloeien, kracht van 
wet te verleenen tot die in uwe aanstaande zitting 
finaal behandeld zullen kunnen worden. 

2. Nog rnerkt uwe cmnmissie op, dat er uit den 
aard der zaak verschillende wetswijzigingen noodig 
kunnen worden, \velke alsdan eventueel later bij den 
Edelachtbaren Tweeden Volksraad moeten worden 
voorgebracht. 

3. De beslissing omtrent aanvragen orn tijdel~jke 
lwlp op kantoren bij de Hegeering te berusten, zoolang 
de daarvoor op de begrooting 1ritgetrokken post niet 
overschreden wordt. 

4. Brieven van naturalisatie te worden verleend 
door den Staatssecretaris, in overleg met den Staats
procureur, die de te verleenen brieven mede zal onder
teekenen. (Wetswijziging noodig). 

5. De handhaving van de wet op Xantium Spinosum 
te worden toevertrouwd aan den Staatssecretaris, die, 
aJs er uitgaven uit voortvloeien, in overleg zal treden 
rnet den Auditeur-Generaal. Elke landdrost dan jaarlijks 
op de gebruikel\jke wijze eene begrooting int'ezenclen 
van de uitgaven in verband hierrnede. 

6 .. Afteschaffen de bekrachtiging door den Uit
voerenden Raad van toelatingen van dokters, landmeters, 
apotf1ekers, enz., en te volstaan rnet het door den raad 
van examinatoren aftegeven certiftcaat en alde, onder
teekend door den voorzitter en secretaris van dlen raad. 
(Wetswijziging noodig). 
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7. De beslissing in gescbillen omtrent bet vorleggen 
van paden, bet stellen van ornbeiningen en bekken 
langs wegen, enz., over te laten aan den Landdrost en 
den Veldkornet van de wijk, die van hunne beslissing 
zullen kennis geven aan het I-:loofd van Publieke Werken. 
Part~jen het recht te hebben van die beslissing te 
appelleeren op de Regeering, zulk beroep alsdan te 
worden ingezonden door tusschenkomst van het Hoofd 
van Publieke \TV erken. (Wetswijziging noodig.) 

8. ZHEd. de Staatspresident het binnenlandsch ver
voer van dynamiet en dergelijke ontplofbare stoflen 
regelende~ zal ambtenaren kunnen aanwijzen, die gerech
tigd zullen zjjn permitten voor zulk vervoer te teekenen. 

9. Geen zaak voor den Uitvoerenden Raad of de 
Hegeering te worden aangebracht al vorens de betrokken 
hoofden van departementen, indien er narnelijk meer 
flan cen in zulke zaak betrokken zijn, zich met elkandel' 
daaromtrent verstaan hebben, en zij aldus een gmneen
schappelijk rapport en voorstel ter beslissing voorbrengen. 

10. Geene correspondentie, indien eenigszins van 
departementalen aard, direct aan den Uitvoeronclen Raad 
of de Ilegeoring to worden ingezonden, doch to zijn 
gericht aan het betrokken departementshoofd. 

1-Iet publiek zon hiervan zijn te verwittigen, hijv. 
door middel eener Gouvernementskennisgeving. 

11. De Staatssecretaris niet langer gehouden te zi.in 
rekeningen te teekenen, voor welker betrokken uitgaaf 
de Regeering reeds autorisatie verleencl zal hebbon, 
tenzij bet natuurlijk gevallen 1noge betrciTen niet van 
departemontalon aard. 

12. De Onder-Staatssecretaris te worden bolast met 
de logalisatie van handteekeningcn, alsmede rnot het 
teekenen en uitreiken van speciale buwel~jkslicenties. 
(Voor het laatste zal eventueel wetswijziging noodig 
zijn.) 

13. De verschillende hoofden van departernenten 
gerechtigd te zijn hunnen ondergescbikten hoogstens 
zes weken per jaar verlof toe te kennen op cle gebrnike
lijke voorwaarden; 

14. In working te laten blijven de zoogenaamdc 
« Generale instruction regelenclc de wijze van ltct houden 
en jndiencn der rekeningen van 's Lands inlwmsten em 
11itgaven,>) rnet zoodanige wijzigingen als de Uitvoerendc 
Haad daarin rnoge brengcn ; zulke instruetien dan in 
eene volgende zitting nader te worden behandeld. 

15. Aan de hoofden der departementen de bevoegd
heid te verleenen een aan hun onderges~hikt ambtenaar 
voorloopig te schorsen Inet ontzegging van salaris, en 
onderworpen aan de nadere beslis~ing der Hegeering. 
(W etswij ziging noodig.) 
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Uwe commissie is overtuigd, dat dit in enkele ge
vallen noodzakelijk kan z\in, en zal indien de beslissing 
der Regeering niet onmiddellij k moeht volgei?.' het door 
zulk een maatregel voorkomen worden dat, biJ bekrach
tiging van de sehorsing, de Staat gehouden is zulk een 
ambtenaar later salaris uittekeeren over het tijdvak 
verloopen tusschen den ingang van zulke voorloopige 
sehorsing en de beslissing der Kegeering. 

16. Den Inspecteur-Generaal van Invoerrechten op 
te dragen, in overleg met den Auditeur-Generaal, te 
beslissen alle zaken, betreffende bet toekennen eener 
belooning aan de aanbrengers van gevallen re overtre
ding van de bepalingen der wet op invoerrechten, 
alsrnede alle zaken betreJ'fencle te veel of ten onrechte 
betaalde invoerrechten. 

Hern verder de bevoegdheid te worden verleend 
belastinggaarders, die eene aanstelling rwuden als be
lastinggaarder -roor de Zuid-Afrikaansche Bepubliek, te 
verplaatsen, rnits daarbij geen der betrokkenen in sa
laris wordt teruggezet of tegen zulke verplaatsihg be
zwaar heeft. 

17. De Commandant-generaal te belasten met: 
a. het toezieht, het beheer, de regeling en het 

bestuur van de artillerie; 
b. het verleenen van permitten tot invoer of 

vervoer van wapenen en van arnmunitie; 
c. den verkoop van ammunitie en wapenen; 
d. de regelingen voor schijfschieten en de ver

deeling van kruit en geld; 
e. alle werkzaamheden en de algeheele controle 

in verbano met de verkiezingen vari com
rnandanten, veldkornetten en assistent-veld
kornetten. 

Hem machtiging te worden verleend tot den aan
koop van goederen, zijn departement betreffende, als
rnede tot het doen verrichten van reparatien aan znlko 
goederen. 

Aan hem, in overleg met den Staatssecretaris, te 
worden overgelaten de aanstelling en het ontslag van 
magazijnmeesters, met uitzondering van dien te Pretoria, 
wiens aanstelling en ontslag bij ue Regeering blij,,e 
berusten. 

18. De Superintendent van Naturellen, in overleg 
rnet den Landmeter-generaal en Registrateur van Alden, 
te worden helast rnet de algelteele voorbereiding van 
alle zaken betreffende compensatie voor in locatie ge
vallen plaatsen. De uiteindelijke correspondentie over 
die zaken met de Regecring door en met hem tc \VOr
den gevoerd. 
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Hem eveneens optedragen de behandeling van alle 
naturellenzaken, overeenkomstig wet. 

Hem de bevoegdheid . toetekennen te beslissen op 
alle aanvragen orn speciale politie, zooals noodig is bij 
de Commissarissen en Onder-Commissarissen van Na
turellen. 

19. Alle applicatien voor eenige compensatie, zooals 
voor pensioenen, voorkeurrechten, dubbel geboekte 
plaatsen, enz., evenwel rnet uitzondering van die we
gens in locatie gevallen plaatsen, zullen worden inge
zonden direct aan den Registrateur van Alden, die te 
zorgen heeft voor alger.teele voorbereiding dier zaken 
ter beslissing van den Uitvoerenden Raad. 

De Registrateur van Akten te worden gemacbtigd 
fouten in grond brieven en transporten te berstellen. 
(Wijzigingen noodig van art. 12 van wet no. 5, 1882.) 

Hern te belasten~ in overleg met den Auditeur
generaal, met de beslissing en finale afhandeling van 
alle zaken betreifende te veel betaalde heerenrechten. 

A an hem, in overleg met den Landmeter-generaal 
en den Staatsprocureur te laten de algebeele voorbe
reiding en beslissing van alle zaken, betrelfende occu
patie en ande grondq uaesties, die tot dusver door de 
Regeering of door den Uitvoerenden Haad beslist wer
den, partijen bet recht te hebben van beroep op den 
Uitvoerenden Haad, alsmede in overleg met den Au
diteur-generaal en den Thesanrier-generaal de beslis
sing in alle zaken betreJTende boeten wegens het niet 
ui tnemen van grond briev en. (Wets wij zig1ng noodig.) 

Aanvragen om buitengewoon transport direct aan 
hem te worden ingezouden, ter afhandeling door de 
commissie voor buitengewone transporten. (Wetswijzi
ging noodig.) 

20. Aan den Landmeter-Generaal te zamen met den 
Registrateur van Akten de algebeele behandeling te 
laten van alle zaken, betre1Iende protesten tegen in
spectierapporten en kaarten. (Wetswjjziging nuodig). 

De Landmeter-Generaal te belasten rnet alles in 
verband met de publicatie van inspectierapporten, bet 
uitgeven en vernietigen van kaarten, in de gevallen nu 
omschreven in art. 7 van wet no. 9, 1~91, ook met het 
uiteindelijk teekenen van kaarten. (Wetswijziging 
noodig). . 

Alle correspondentie, betreifende baken- en land
commissies of speciale cornmissies, direct aan hem te 
doen inzenden. 

Alle publicaties van zijn departement, overeenkom
stig wettelijke bepalingen, door hen1 direct naar de 
Staatsdrukkerij te worden gezonden. 
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21. De verburing of de verpachtip.g van Gouverne
mentsgrond over te laten aan den Landdrost van het 
district, en in overleg met den Registrateur van Akten 
en den Landmeter-Generaal. volgens regels door den 
Uitv. Raad voorgeschreven of nog voor te schr\jven. 

22. De Auditeur-Generaal te belasten met de alge
heele bebandeling van borgakten van ambtenaren, zoowel 
bet passeeren als bet intrekken van zulke akten. (Wets
wijziging noodig). 

Aan hem direct te doen inzenden aile staten van 
inkomsten en uitgaven van het J ohannesburgsche Ge
zondheidscomite. ( Wijziging noodig van de regula ties 
van dit comite). 

In overleg met den Thesaurier-Generaal door hem 
finaal te doen afhandeleh, overeenkomstig wet, aile 
zaken betreffende kwijtschelding van achterstallige per
soonlijke belastingen, alsmede terugbetating van te veel 
betaalde belastingen. (Wetswijziging noodig). 

Door hem te zamen met den Thesaurier-Generaal 
en he.t betrokken departementshoofd tenders finaal te 
doen afhandelen, voor zoover zij daartoe door de Regee
ring geinstrueerd zijn; het contract namens de Regee
ring te worden geteekend door het betrokken departe
mentshoofd of een ander door die tendercommissie aan 
te wijzen ambtenaar. 

Aan den Auditeur-Generaa1 verder op te dragen de 
handbaving van de wet op het innen van belastingen, 
aile publicaties, die wet betreffende, door zijn kantoor 
te gaan en door hem te worden gecontroleerd, te zamen 
met den procureur van de Regeering, zoo ook de last
brieven van parate executies, de verkoopingen van eigen-
dommen daarmede in verband, enz. -

23. De Thesaurier-Generaal het toezicht op te dragen 
op de naleving van de finantieele bepalingen van aile 
concessies. 

Aile voorschotten direct aan hem te doen aanvragen, 
zuilende hij aileen voor teekening der autorisaties, 
zulke aanvragen bij de Hegeering overbrengen. 

Aan hem te worden opgedragen de eontr6le op de 
terugbetaling van inspectiegelden. 

24. Aan bet Hoofd van het telegraafdepartement 
het toezicht op te dragen op de naleving van alle be
palingen der gas- en electriscb-lichtconcessies, behalve 
wat het finantieel gedeelte betreft. 

Hem de bevoegdheid te verleenen orn : 

a. aile zaken af te handelen in verband met 
telephonie ; 

b. bij ziekte van telegrafisten de noodige regelin
gen te treffen voor hunne vervanging; 
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c. ambtenaren in zijn departement te Yerplaatsen, 
zoolang geen der betrokkenen in salaris wordt 
achteruitgezet of bezwaar tegen zulke ver
plaatsing heett. 

25. De Superintendent van Onderwijs te doen be
slissen over het al of niet toekennen van subsidies aan 
scholen, overeenkomstig de wet. (W etswijzig1ng noodig). 

26. Het Hoofd van publieke werken te belasten 
met het toezicht op de naleving van aile bepalingen 
van tram- en waterleidingconcessies, met uitzondering 
van de finantieele bepalingen. 

Hem na overleg met den Auditeur-Generaal, te 
doen beslissen in zake boeten wegens het niet op tijd 
afleveren van contractwerken. 

De benoeming van bou wcommissies aan hem over 
te laten. 

Tenderaanvragen door hem direct naar de Staats
drukkerij te doen zenden. 

Reparatie en verbetering van Gouvernementsge
bouwen, aankoop en reparatie van meubelen, geheel 
aan hem over te laten, alsmede de reparaties aan paden 
of gedeelten daarvan, de betrokken Landdrost en Veld
kornet gehoord hebbende, en indien er geen verande
ring van richting in betrokken is. 

Hem te belasten met alle huur van kantoren, en 
het verhuren van Gouvernementsgebouwen, alsmede 
het assureeren daarvan, voor zoover gemachtigd, een 
en ander in overleg met den Auditeur-Generaal en den 
Thesaurier-Generaal, en krachtens regels door den Uit
voerenden Raad voorgeschreven of nog te worden voor
geschreven. 

27 Het Hoofd van het Mijnwezen te belasten met 
het teekenen en uitreiken van door de Regeering toe
gekende mijnpachten, alsmede met de beslissing en 
finale afhandeling, in overleg met den Auditeur-Gene
raal, van alle zaken betreffende te veel betaalde heeren
rechten. 

Hem eveneens te doen beslissen in alle quaesties 
over boeten op claims en standplaatsen, partijen het 
recht hebbende zich op de Regeering te beroepen. 

Aan hem over te laten den verkoop van aan de Re
geering teruggevallen claims, het teruggeven van stand
plaatsen tegen betaling van achterstallige licenties, op
roepingen en kennisgevingen in verband met het Mijn
wezen door hem direct naar de Staatsdrukkerij te doen 
zen den. 

28. De Postmeester-Generaal te belasten met het 
uitschrijven en teekenen van orders voor zitplaatsen in 
de postkoetsen voor ambtenaren in dienst reizende. 
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Aan hem over te laten alle eorrespondentie in zake 
post-contracten~ overeenkomsten, alsmede het optrekken 
van zoodanige stukken. 

Bij hem te doen berusten aanstelling en ontslag van 
postagenten, alsmede de oprichting van nieuwe post
agentschappen~ zoolang de daarvoor op de begr·ooting 
uitgetrokken post niet overschreden wordt, en in ver
band hiermede postagenten niet meer to doen voor
komen op de lijst van ambtenaren. 

29. Aan den Staatsprocureur, in overleg met den 
Hoofdcommissaris van Politie, over te laten de verplaat
sing van rijdende politiedienaren en van gevangenen. 

Alle aanvragen o1n kwijtschelding van straf direct 
aan hem te doen inzenden, hij dan hebbende te zorgen 
voor de geheele behandeling, en ten slotte e~ k geval in 
beknopten vorm door hem aan den Uitvoerenden Haad 
ter beslissing te worden voorgelegd. 

Hem de bevoegdheid te geven voorschotten te auto
riseeren in verband met uitgaven ter opsporing van 
misdadigers en een bedrag van £50 per jaar niet te 
bovengaande. 

Te pubJiceeren lastbrieven ter apprehentie door hem 
direct naar de Staatsdrukkerij te doen zenden. 

30. Alle correspondentie met betrekking tot oc
trooien en handelsmerken te doen inzenden aan den 
Registrateur van Octrooien, die tevens Hegistrateur van 
Handelsmerken zal zijn. De Staatsprocureur zal in de 
applicatien te beslissen hebben, en ten slotte ook de 
octrooibrieven en die re hctnde]smerken teekenen. (Wets
wijziging noodig.) 

31. De registratie van buitenlandsche maatschappijen 
over te laten aan den Hegistrateur van Maatschappijen, 
in overleg Inet den Hegistrateur van Alden en den 
Staatsprocureur, en overeenkomstig de algemeene be
palingen door den Uitvoerenden Haad daaromtrent 
voorgeschreven of nog te worden voorgeschreven. 
(W etswijziging noodig). 

32. Den Directeur der Staatsdrukkerij te belasten met 
de bewaring en verstrekking van wetten, staatscou
ranten en andere drukwerken. 

Alle kennisgevingen van hoofden van departementen 
voortvloeiende uit wettelijke bepalingen en bestemd 
voor publicatie in de Staatscourant, direct aan hem te 
doen inzenden. 

De hoofden van departementen direct aan hem te 
doen aanvragen de noodige reeds staande vormen; die 
hoof den dan heb ben te zorgen voor verstrekking aan 
hunne ondergeschikte ambtenaren. 

De vormuitdeeler belast te zjjn met de aanvraag 
bij den Directeur der Staatsdrukkerij, en de uitdeeling 
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van vormen ten behoeve van de ambtenaren in de 
distrjcten, die niet direct onder een departementshoofd 
ressorteeren. 

Bet drukken van ecn nieuwen vorm te zijn onder
worpen aan de beslissing der Regeering. 

Alle aanvragen om bindwerk te doen inzenden direct 
aan den Directeur der Staatsdrukkerij, die daarop te 
beslissen zal hebben. 

Circulaires van hoofden van depariementen aan hunne 
ondergeschikten door hen direct naar de Staatsdrukker\j 
te doen zenden. 

33. De lderk van kantoor- en schrijfbehoeften te 
belasten rnet de afhandeling van aile zaken betreifende 
schrijfbehoeften, brandkasten, vlaggen en kleine kantoor
behoeften. 

34. De inspectie van alle gesubsidieerde hospitalen 
op te dragen aan een eventueel te benoemen inspecteur 
van kantoren. 

35. Het zij uwe commissie veroorloofd bij deze ge
legenheid op te merken, dat zij meent dat de Inspecteur
Generaal van Invoerrechten, sedert de groote uitbrei
ding, die zijn departement verkregen heeft, en de meer
dere verantwoordelijkheid welke u hem overeenkomstig 
deze voorstellen wellicht zult opleggen, ook erkend 
dient te worden als hoofdambtenaar en als zoodanig 
genoemd te worden in art. 83 der Grondwet. 

36. Uwe commissie meent, dat de hoofden der de
partementen voor de werl\.zaamheden welke hun krach
tens deze voorstellen mochten toevertrouwd worden, 
verantwoordelijk gesteld zullen moeten worden aan de 
Regeering en W etgevende Macht, zullende cte hoof den 
van departernenten hunne jaarverslagen aan de Regee
ring hebben intezenden. 

37. Nog wordt uwe aandacht er op gevestigd dat, 
ook waar dit in de voorgaande voorstellen niet uit
drukkelijk vermeld werd, de hoofden der departemBnten 
bij hunne respectieve handelingen natuurlijkerwijs de 
grenzen door de begrooting gesteld niet overschrijden 
zullen. 

38. Indien deze voorstellen uwe goedkeuring mach
ten kunnen wegdragen, zal wel eenig werk uit de 
handen van den Uitvoerenden Raad en de Regeering 
worden weggenomen, doch moet blijkens de mededee
]ingen en representatien der Regeering dit nog niet 
voldcende z~in om een einde te rnaken aan de trage 
afhandeling van zaken bij genoemde lichamen zooals 
thans het geval is. De Hoogedele Regeering heeft met 
bet oog daarop, als middel 0111 in dien toestand ver
betering te hrengen, een voorstel aan uwe commissie 
voorgelegd, hetwelk als bijlage hiernevens gaat. En 
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ofschoon nu uwe commissie meent. dat het niet op 
haren weg ligt op dit voorstel in te gaan, acht zij de 
zaak van zoo groot belang dat zij aanbeveelt bet in den 
boezem van den Raad te behandelen. 

39. Uwe commissie slnit hierb\j in eene op deze 
zaak betrekking hebbende memorie, E.v.R.R. 306/93, 
vragende, dat de hoofden van departementen hunne 
jaarlijksche verslagen direct ve>or den Volksraad zullen 
brengen. 

Hopende dat hiermede aan uwe opdracht voldaan is, 

Hebben wij de eer te zijn, 

Uw Edelachtbare dw. dienaren, 

J. J. SPIES, Voorzitter. 
L. DE JAGER, 
L. J. MEIJER, 
S. W. BURGER, 
A. D. W. WOLMARANS, 

Led en. 
W. J. GEERLING, Secretaris. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde: Bespreldng van de absolute nood
zakelijkheid om met bet oog op den zeer uitgehreiden 
werkkring van den Staatssecretaris, een verdeeling tot 
stand te brengen van de overstelpende werkzaamheden, 
die thans op hem rusten. 

De Uitvoerende Raad, te zamen met de commissie, 
benoemd b~i beslnit van den Edelachtb. Eersten Volks
raad · art. 204, dd. 26 Mei II., in overweging genomen 
h8bbende, dat de veranderingen, die volgens rapport 
dier commissie kunnen worden tot stand gPbracht, nog 
ontoereikend zi.in ter bereiking van het doel, beoogd in 
art. 13 van de aanspraak, om een behoorl~jken gang 
van zaken in het departement van den Staatssecretaris 
te verzekeren en dat het deswege n oodig is nog andere 
radicalc maatregelen te nemen, die, naar het oordeel 
dier commissie, niet va1len binnen de termon van de 
van hare zijde verwachte voorstellen en aanbevelingen ; 

Besluit: de gezegde commissio en ook den Edol
achtbaren Eersten Volksraad in overweging te geven 
te be~uiten: -

1. dat de Uitvoerencle Raad gemachtigd worde 
nog eenen Onder-Staatssecretaris aan te stel
len, en aan de twee Onder-Staatssecretarissen 
onder hun eigen verantwoordelijkheid zoo-
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danige werkzaamheden op te dragen als de 
Uitvoerenrle Haad noodzakelijk en wenscheUjk 
zal vinden van den werkring van den Staat
secretaris weg te nemen. 
dat de notulenhouder mede zal zijn secretaris 
van den Uitvoerenden Raad en hem een klerk 
zal worden toegevoegd. 

ART. 1219. 1) Het rrweede Volksraadsbeduit werd 
voor kennisgeving aangenomen. 

Bedoeld Tweede Volksraadsbesluit is dat van 16 
Augustus 1893, art. 856, luidende: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op de Regeerings
missive dd. 14 Augustus 1893, thans aan de orde, verzoekende 
eene toevoeging aan art. 17 van wet no. 5, 1874, als vastgesteld 
bij Uitvoerende Raadsbesluit; 

Besluit: zich hiermede te vereenigen en een dergelijke toe
voeging aan het art. te maken, en hetzelve dadelijk van kracht 
te verklaren na publicatie in de Staatscourant 2

). 

Bedoelcl Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde de bespreking van de wenschelijkheid tot ver
duidelijking van wet no. 5, 1874, ten opzichte van de verant
woordelijkheid van houders van aandeelen in maatschappijen 
met beperkte verantwoordelijkheid, ingelijfcl en geregistreerd in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek onder gemelde wet; 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op de verschillende 
representaties hieromtrent; 

Besluit den Edelachtb. T>veeden Volksraad voor te stellen 
ecn besluit te passeeren om aan gezcgde wet No. 5, 1874, art. 
17 toe te voegen het navolgende, en deze toevoeging dadelijk in 
working te doen treden overeenkomstig art. 12 der Grondwet. 

''lndien eenige maatschappij, met beperkte verantwoordelijk
heid, alreeds uitgereikt heeft of na deze moge uitreiken aan
deelen yan zoodanige maatschappij als ten volle opbetaald, in 
ruil voor, of in consideratie voor eenig eigendom, eenige rechten 
of privilegien door zoodanige maatschappij verkregen ten nutte 
en ter bevordering van hare doeleinden, dan zullen alle zulke 
aandeelen beschouwd en genomen worden als werkelijk ten voile 
opbetaald, en er zal geen andere aansprakelijkheid of verant
woordelijk daaromtrent bestaan of daarnit voortvloeien, voor de 
personen ten gunste van wie ze uitgercikt zijn of mogen uitge
reikt worden, of voor de latere houders er van, dan op hen 
zouden rusten, wanneer zulke aandeelen, in contanten werkelijk 
ten voile opbetaald zouden zijn geweest." 

1
) Zie Eerste Volksraadsbesluit dd. 29 Augustus 1892, art. 1331, en 

Gouvernementskennisgeving no. 420/1892. 
2

) Deze publicatie vond plaats in de Staatscourant van 13 Sept. 1893. 

Betreffende aandee
len aan toonder in 
maatschappijen met 
bep. verantwoorde
lijkheid (art.17, wet 
no. 5, 1874.) 
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ART. 1226. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissive met ingesloten rapport van de 
Regeeringscommissie, thans aan de orde; 

Overwegende, dat uit gemeld rapport bUjkt, dat er 
op vele plaatsen onnoodige bakens zijn opgericht in 
strijd met de wet en er ook vele slecht gebouwde bakens 
opgericht zijn geworden; 

Besluit: 1. dat de eigenaar van de plaats, waarop 
zoodanige onnoodige bakens z~jn opgericht, niet ver
antwoordelijk behoort gehouden te worden voor de kosten 
er van; 2. aan de Regeering op te dragen onderzoek 
in te stellen naar de reden waarom gemelde onnoodige 
bakens zijn opgericht en naar de w~jze waarop, en den 
prijs, waarvoor alle bakens gebmnnl z~jn geworden en 
de personen, die verantwoordel~jk zijn voor het bouwen 
van zoodanige onnoodige of slechte bakens, te nopen de 
schade er door geleden, te vergoeden of de ten onrechte 
ontvangen gelden terug te hetalen. 

ART. 1227. 1) Het reglement van de ingel~jfde orde 
van procurcurs en notarissen in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek werd bekrachtigd met de in bovenbedoelde 
Regeeringsrnissive voorgestelde verandering. 

Bedoelde missive luidt: 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 26 J uni 1893. 

Den Hoogedelachtbaren Heer Voorzitter van den 
Edelachtbaren Eersten Volksraad, Pretoria. 

Hoogedelachtbare Heer, 

Ter uwer informatie en ter behandeling van den Edelachtb. 
Eersten Volksraad, heb ik de eer u ingesloten te doen toekomen 
R. 8652/93, inhoudende correspondentie over een concept-wet 
reglement voor een ingelijfde orde van procureurs en notarissen 
in de :luid-Afrikaansche Republiek, waarop het volgende Uitvoe
rende Raadsbesluit onder artikel 803, J.d. 8 October 1892, genomen 
werd: 

Aan de orde minute R. 8652/93, inhoudende correspondentie 
over een concept-reglement voor een ingelijfde ordc van procu
rem·s en notarissen in de Zuid-Afrikaansche Republiek : 

De Uitvoerende Raad, overwegende, clat zijn besluit artikel644, 
dd. 26 Augustus 1892, re het voorstcllen van een reglemed voor 
een ingelijfde orde van procureurs en notarissen in de Zuid
Afrikaansche Repnhliek door den Bdelachtb. Rersten Volksraad 
bij zijn besluit artikel 1307, dd. 27 Augustus 1892, is goedgekeurd; 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 371, l8fl2, bladz. 717 van dit 

wetboek. 
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Overwegende, dat daardoor de Regeering gemachtigd is om 
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad een zoodanig 
reglement, inhoudende finantieele en strafbepalingen vast te 
stellen, onder nadere goedkenring van den Edelachtb. Eersten 
Volksraad, en in werking te doen treden, zooals door de Regeering 
nad.er moch t bepaald worden; 

Lettende op de instemming van de rechters van het Hoog
gerechtshof en den Staatsprocureur, met het ingezonden concept
reglement; 

Besluit het ingezonden concept-reglement in zijn geheel goed 
te keuren eu vast te stellen, en besluit vercler clat dit reglement 
ter definitieve goedkeuring voor den Edelachtb. Eersten Volksraad 
zal worden gelegcl in zijn gewone aanstaande zitting en voorloopig 
van kracht zal zijn van af 1 November 1892, totdat daarover 
verder door den Edelachtb. Eersten Volksraad zal worden beslist. 

Verder sluit ik ook in minute R. 4985/9'1, zijnde verzoek van 
den heer E. Rooth om in artikel 4 van het !eglement een kleine 
verandering te brengen, en wel in den 5den regel daarvan tus
schen de woorden "en" en "drie" te voegen "niet meer dan." 

Ik heb, enz., 

Dr. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

ART. 1229. De Eerste Volksraad, gelet hebbende op 
de Regeeringsmissi ve, thans aan de orde ; 

Overwegende het voorstel door de Honged. Regee
ring gemaakt overeenkomstig Eerste Volksraadsbesluit 
art. 421, en de redenen er voor uiteengezet; 

Besluit zich met gemeld voorstel van de Hooged. 
Regeering te vereenigen en mernoria1isten hiermede in 
kennis te stellen. 

Gerneld voorstel is vervat in Uitvoerende Raads
besluit art. 465, dd. 29 Augustus 1893, luidende: 

Aan de orde minute R 7629/93, waarin Volksraadsbesluit 
art. 422, dd. 21 Juni 1893, inhoudende opdracht aan de Regee
ring een voorstel te cloen, dat aan Johannesburg een zekere 
tcgemoetkoming zal worden gegeven voor het maken en onder· 
houden van stratcn; 

De Uitvoerende Raad, overwogcnde de speciale ornstandig
heden van Johannesburg; overwegencle, clat door de inwoners 
van Johannesburg voor locale cloeleinden groote sommen bij 
wijze van belasting worden bijeengebracht, waardoor aan den 
Staat vele uitgaven worden hespaard; 

Besluit aan den Edelaehtbaren Eersten Volksraad voor te 
stellen te bepalen als volgt: 

1. De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek f'taat toe 
en verleent aan het Gezondheidscomite van Johannesburg een 
toelage, die voor het jaar 1893 bepaalcl wordt op £25000; 

£25,000 toegestaan 
aan h. Gezondheids
comite te Johannes
burg,voor 'tmaken 
en onderhouden v. 
straten. 
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2. Bovenbedoelde £2500) zal aan het Gezondheidscomite ver
strekt wordennaarmate d6 werkzaamheden zulks zullen vereischen; 

3. Gezegde £25000 zal door het Gezondheids:2omite van Johan
nesburg aileen aangewend mogen worden tut het maken en 
onderhouden van straten, vallende onder de jurisdictie van het 
comite; 

4. Iedere maand, of zoo dikwijls de Regeering dat wenscht, 
zal het Gezondheidscomite verplicht zijn behoorlijk verslag te 
doen van het uitgegeven geld en van de wijze, waarop het is 
besteed. Een dusdanig verslag zal vergezeld gaan van een plan, 
aantoonende de verschillende str tten gemaakt of onderhouden, 
alsmede het aantal mijlen straat alzoo gemaakt of onderhouden; 

5. De uitvoering van deze bepalingen wordt opgedragen aan 
het Hoofd van Publieke vVerken en aan den Auditeur-Generaal. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 30 AUG. 1893. 

AnT. 1235 1). De Raad, gelet hebbende op het rap
port der burgerrechtencomrnissie en de ingekomen 
memories daarmede in verband; 

Besluit het rapport goed te keuren en de Regeering 
te machtigen de, wegens te late indiening der beeedigde 
verklaringen vervallen verklaarde rechten, waarvan in 
het rapport melding wordt gemaakt, a]snog t e erkennen; 

2o. de Hegeering te machtigen, orr1 die applicaties 
mn compensatie, welke v66r heden b~j haar zijn inge
kornen~ doch niet in behandeling genomen wegens te 
late indiening, alsnog te erkennen, bijaldien het haar 
onwederlegbaar blijkt, dat de niet t~jdige inlevering tc 
wijten was aan verzuim of nalatigheid van ambtenaren; 

3o. wat de grootte betreft, uit tc spreken, dat de 
bedoeling van art. 154 van 189'1, punt 4·, was, om de 
rnaximmn-grootte der Gon vernementsgronden, welke 
voor compensatie gebezigd mochten worden, te bepalen 
op 400 morgen; 

4o. de Hegeering tc 1nacht.igen orn ook eilanden in 
Vaalrivier als compensatie tc geven, indicn zij aan 
cornpensants plaats gelegen z~jn; 

5o. de Hegeering te machtigen aanvragen om erven 
in andere distric.ten dan \vaar compensanten wonen, 
toe te staan, als ook in andere dorpen, die niet in de 
vastgestelde lijst voorkomen, \rordende de regeling der 
loting en rniling der ervcn, zooats aanbevolen door de 
commissie, aan haar goed vinden overgelaten; 

1
) Zie bladz. 427 notulen Eorsten Volksraad over 1893; zie ook 

Eerste Volksraadsbesluiten dd. 22 Angnstus 1892, art. 1252; dd. 27 :Mei 
1891, art. 154 eu dd. 6 Augustus 18\.H, art. 1321. 
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6o. vast te stellen, dat de uiterste termijn voor 
indiening van aanvragen om grond of erven in andere 
dorpen, zal zijn 30 November 1R93, en dat na dien 
datum inkomende aanvragen, niet meer in behandeling 
mogen worden genomen; 

7o. vast te stellen, dat voor de op ieder recht uit 
te geven aantal erven, slechts belasting zal worden be
taald als voor een erf~ zoolang deze in bezit zijn der 
tegenwoordige compensanten, terwijl bij overdracht op 
anderen, de gewone erfbelasting zal moeten worden 
betaald; 

8o. aldus aan memorialisten te antwoorden. 

ART. 1241 1). De voorstellen werden bij acclamatie 
bekrachtigd. 

Bedoelde voorstellen luiden: 

VOORSTELLEN 
TOT vVIJZIGING EN UITBREIDING DER ALGEMEENE BEPA

LINGEN OMTRENT DE EXAMENS EN TOELATINGEN. 

De raad van examinatoren, in overweging nemende, 
dat bet voor deze Republiek van 't hoogste belang is, 
dat de onderwijzers en onderwijzeressen, aan wie de 
opvoeding onzer jeugd is toevertrouwd, zooveel mogel~jk 
uit de zonen en dochteren des lands zijn gevormd, en 
Clat deze de daartoe vereischte opleiding in deze Repu
bliek zelve ontvangen; overwegende verder dat, daar 
als regel de ldnderen van bemiddelde ouders niet het 
onderw\jzersambt voor hun levensberoep kiezen, bet 
dientengevolge wenschelijk is, de ]\inderen van minder 
gegoede of arme ouders zooveel mogeHik in de gelegen
heid te stellen, zich voor bet onderw\jzersambt te be
kwamen, en voorts in aanmerking nemende, dat wegens 
de groote opofferingen van tijd en geld in verband rnet 
een reis naar Pretoria, vele jongelieden buiten de ge
legenheid gesteld zijn zich aan het examen ter verkrijging 
van een onderw~izersakte te ondenverpen; 

Besluit der Hoogedele Regeering en den Edelachtb. 
Eersten Volksraad voor te stellen art. 4 van de Algemeene 
Bepalingen te wijzigen en te doen luiden als volgt: 

1
) Zie Eerste Volksraadsbesluit dd. 2 Juni 1892, art. 356, bladz. 605 

van dit wetboek. 
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Plaats der examens. De exam ens worden te Pretoria gehouden en verder, 
voor zoover moge.ljjk en raadzaam, ook op andere 
middelpunten, waar naar het oor·deel van den raad van 
examinatoren zich een genoegzaarn aantal kandidaten 
voor eenig examen heeft aangemeld om een speciale 
voorziening voor dezulken te reehtvaardigen. De examens 
buiten Pretoria zullen op last van den raad van exami
natoren geleid worden door de inspecteurs van scholen, 
aan wie ook het mondeling onderzoek, bij eenig exam en 
voorgeschreven, wordt toevertrouwd, van welk n1onde
ling onderzoek rapport wordt gedaan aan den raad van 
examinatoren. 

Inspecteurs van De inspecteurs van scholen zjjn ambtshalve tot het 
scholen. leiden van deze examens verplicht, doch zullen als ver

goeding voor buitengewone reis- en verbUjfkosten en 
voor dit bijkomend werk een belooning van £2 2s. ge
nieten voor elken dag, waarop door hen dus een examen 
geleid wordt. Bij onvermijdelijke verhindering van den 
fnspecteur, heeft de raa d van examinatoren de bevoegd
heid, een anderen bevoegden persoon in zijne plaats te 
benoemen. 

De tweede zinsnede van art. 4, beginnende met: 
«Behal ve de drie enZ.)) en eindigende met· << behaalt,>) 
worde gelezen als volgt: «Behalve de drie bij wet no. 3, 
1886, art. 10, bepaalde prijzen voor de hoogstgeslaagde 
kandidaten bij het examen van den schoolwedstr~jd zal 
een certificaat worden toegekend aan iederen candidaat, 
die aan de eischen van dit examen voldoet, overeen
komstig dezelfde bepaUngen als voorgesteld voor de 
onderwijzersexan1ens.)) 

Deze zinsnede vorme een afzonderlijk artikel (5) en 
de nurnmers van de volgende artikels worden dienover-
eenkomstig veranderd. · 

In artikel 13, regel 5, worde gelezen, in plaats van 
de letters b, d, {, g, h en 'i: b, c, d, f, g, h, i, en l. 

Nog stelt de raad van examinatoren voor, in de 
vereischten voor bet ondenvijzersexamen, eerste klasse, 
onder letter d, de navolgende wijziging to maken: 

d. De latijnsehe taal (taalkuride, overzetten van 
gernakkelij ke volzinnen in 't Latijn, vertalen uit C::esar's 
De Bello Gallico en Ovidius' Metamorphoses) of de 
Fransche of de Duitsclle taal. Vereischten voor beide 
laatste talen dezelfde, als die voor het Hollandsch, ver
meld onder n en b. 

Daar nuttige en fraaie handwerken voor onder
wijzeressen ook onder de optioneele vakken (c) voor het 
tweede klasse exarnen worden vermeld, acht de raad 
het noodig, dat ook worde omschreven wat voor ge
noemd examen wordt vereischt en dus in de algemeene 
bepalingen worden opgenomen de volgende vereischten. 
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VEREISCHTEN VOOR HE'l' EXAMEN IN DE HANDWERKEN. 

Nuttige: 

1. Naaien. Verschillende steken tot het vervaar
digen van linnengoed. Knoopsgaten en nestelgaten. 
Stukjes inzetten. . . 

2. Knippen. Ondergoed en hu1shoudhnnen. 
3. Merken. Kruissteek, platte steek en gaatjes. 
4. Linnen stoppen. Eenvoudigste steken. 
5. Mazen. Op gebreid goed. 
6. Breien. Kousen, kinderkleederen, stukjes in

breien, patronen uitzien. 
7. Open naaiwerk. 
8. Koord, kwasten en franje maken. 

1. Haken. Voornaamste steken, kantjes, kinder
kleedingstukken, beurzen en patroontjes maken. 

2. Wit borduren. Verscbillende steken. 
3. Tapisserie. Plat en relief, gobelin, patronen en 

kleuren uitzien. 
4. Koraalwerk. 
5. Knoopen. 
6. Filet guipure en antiek stopwerk. 
7. Point lace en de kantsteken. 
8. Tule- en kantdichten. 
9. Borduurwerk in bonte kleuren (crewel werk). 

10. Kruissteekborduursel. 
11. Macromewerk. 
'12. Frivolitewerk. 
13. Applicationwerk. 
14. Tule stoppen. 
15. Moza:iekwerk. 
16. Patronen teekenen en overbrengen. 

Andere handwerken, hier niet opgenoemd, welke 
kandidaten kunnen vertoonen, als: hout- of porcelein
schilderen, kurk- of houtsnjjden, boetseeren, bloemen
maken van wol, leder, papier, was, veeren, vischschubben, 
schelpen, zilverborduursel e. m. a., zullen bij de beoor
deeling in aanmerking komen. 

N.H. Candidaten kunnen in nuttige offraaie hand
werken of ook in beide geexamineerd worden. 

Ook wenscht de raad van examinatoren de navol
gende wijzigingen in de vereischten voor de examens 
in de rechtsgeleerdheid aan te brengen. 
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GEWIJZIGD PROGRAMMA VOOR DE EXAMENS IN DE RECHTS
GELEERDHEID DER EERSTE EN TWEEDE KLASSE 

Certificaat der eerste klasse, noodig voor toelating 
als advocaat. 

Dit examen is verdeeld in twee deelen. Candidaten 
wordt aanbevolen niet in beide deelen gelijkt~jdig 
examen af te leggen. 

EERSTE DEEL. 

I. Romeinsch recht ( twee papieren). 

a. Instituten van Justinianus (edit, Sanders). 
b. Handboek van Professor Modderrnan. 

II. Jurisprudentie (twee papieren)~ 

a. Austin's jurisprudence, 2 vol. 
b. Holland's jurisprudence. 
c. Maine, ancient law. 

TV\'EEDE DEEL. 

I. Romeinsch recht. 

Speciaal onderwerp lib. 8 der Pandecten en de 
commentaar van Voet daarop. 

II. Roomsch-Hollandsch recht. 

a. De Groots Inleiding. 
b. Van Leeu wens R. H. recht. 
c. Van der Keessels Thesis Selectae. 
d. Van der Lindens handboek. 

III. Locale wetten en besluilen. 

IV. Strafrecht 

a. Van Deinse. 
b. Stephen's Digest of the Criminal Law. 

V. Bewf:jsrecht. 

a. Best's principles of the Law of Evidence. 
b. Stephen's Digest of the Law of Evidence. 

VI. Contracten en Delicten (Torts). 

Ansen, Principles of the Law of Contracts. 
Pollock, The Law of Torts. 
Speciaal onderwerp: Brown's Common Law. 
Bk. I ch. 3, Bk. II, Ch. I, ch. 3-6. 
Bk. III. Ch. 1--5. 
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Candidaten kunnen in plaats van in strafrecht, 
examen aJleggen in do beginselen van Equity, en, in 
plaats van Contracten en Delicten, examen in interna
tionaal recht, mits zij van hun keuze hieromtrent bij 
hun aanzoek voor het te houden exam en schriftelij k 
kennis geven aan den secretaris. 

De schrijvers te worden bestudeerd voor: 

A. Beginselen van Equity zullen zijn Snell's Prin
ciples of Equity. 

a. Professor T. M. Assers Inleiding. B. Interna
tionaal recht. 

b. Creasy's First platform of International Law. 
c. Wheaten's International Law. 

In « Certificaat der tweede klasse )) worden de 
woorden << (twee papieren) )) gevroegd achter «I. Ho
meinsch-HolJandsch recht )) en geschrapt: 

a. «Pothier's wisselrecht >) en 
b. «Wet no. 3, 1883, met hare latere wijzigingen )). 

Voorts worde nog als naschrift aan de prograrnmas 
voor rechtsgeleerde examens toegevoegd: 

«N.B.-De Examinatoren letten in elk geval op den 
stjjl, waarin de antwoorden op de verschillende vragen, 
vooral wat betreft het notarisambt, worden gegeven. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 AUG. 1893. 

ART. 1250. Uitvoerendo Haadsbesluit del. 18 Aug. Reg. gemachtigd 
1893, werd bij acclamatie aangenomen. met Natal in onder

handeling te treden 
over het tegengaan 

Genoemd Uitvoerende Raadsbesluit luidt: der hondsdolheid.j 

Aan de orde minute R. 7962/93, inhoudende correspondentie 
met het Gouvernement van Natal, re het nemen van maatregelen 
in gemeen overleg, tot het tegengaan van hondsdolheid. . 

De Uitvoerende Raad, het noodz 1kelijke hiervan inziende, 
Besluit den Edelachtbaren Eersten Volksraad aan te bevelen 

den Uitvoerenden Raad te machtigen zoodanige maatregelen te 
nemen, als hij noodig en wenschelijk acht , en dienaangaande 
uader te rapporte:oren bij de eerstvolgende zitting val'l den 
Volksraad. 
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Reg. gemachtigdre- AR'l'. 1253. Uitvoerende Raadsbesluit art. 436, dd. 
gulaties op te trek- 18 Augustus 1893, werd bij acclamatie aangenomen. 
ken voor kruising 
van spoorwegen. 

Besluit naar aanlei
ding van het rapport 
over de arbeids
qnaestie. 

Gemeld Uitvoerende Raadsbesluit luidt: 

Aan de orde minute R. 8531/91, bevattende R. 5763/93 zijnde 
conceptregulatien van voorzorg en veiligheid bij kruisingen van 
spoorwegen door den waarnemenden Regeeringscommissaris inge
zonden ter behandeling van den Edelachtbaren Eersten Volksraad. 

De Uitvoerende Raad, inzage genomen hebbende van deze 
conceptregulaties, 

Besluit den Edelachtb. Eersten Volksraad machtiging te 
vragen tot het maken van dergelijke bepalingen, die dan kracht 
van wet zullen hebben, totdat de Edelachtb. Ee~ste Volksraad in 
zijn eerstvolgende zitting er verder over besloten zal hebben. 

ART. 1256. De Eerste Volksraad, lettende op het 
commis~ie-rapport 1) met de verschillende 1nemories in 
verband daarrnede, thans onder behandeling; 

Besluit gezegd rapport goed te keuren, met exceptie 
van punt 9, dat te sctn'appen, met dien verstande, dat 
de commissarissen en onder-cornmissarissen in termen 
van punt 6 ook zullen handelen met de verzamelingen 
van ka!fers op private gronden waar de plakkerswet 
niet vulduende gehandhaaid wordt; 

En besluit verder de Huoged. Regeering op te 
dragen, in overleg met den Superintendent van natu
rellen, dadelijk uitvoering aan deze bepalingen te geven 
en zoodanige maatregelen te nemen, als zij, in het 
belang van het publwk, wenschelij k zal achten, zooals 
ook in sommige memories uitgedrukt, bij welke regeling 
ook bepaald zal worden, dat het algemeene rondtrekken 
der naturellen, van de eene plaats naar de andere, 
voorloopig verboden zal worden, met het oog op de 
heerschende besmettelijke ziekte. 

En eindelijk besluit de Raad, den voorteekenaren 
der verschillende memories afschrift van dit besluit, 
tezamen met het rapport, te doen toekomen, als ant
woord op hunne mmnories. 

Verlenging der wet ART. 1257. De Raad besloot de wijziging van wet 
op de stadsraden no. 10, 1886, 2) nog voor een jaar in werking te stellen. 
voor een jaar. 

1
) Zie bladz. 440 der notulen van den E.V.R. over 1893. (arbeids

quaestie) 
2

) Zie wet no. 19, 1892 (stadsraden) en E.V.R.B. dd 11 Augustus 
1893, art. 1114. 
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EETISTE VOLKf:lHAADSBESLUITEN, 1-5 SEPT. 1893. 

ARTT. 1266-1801 en 1303-1305, 1) goedkeuring der 
onderstaande regulaties. 

voor 

REGULATIEN 
de HoogEd. Recreering der Zuid-Afrikaansche Re
publiek, betreiiende het Staatsmonopolie voor de 
vervaardiging, den verkoop, het handeldrijven en 
den in- en uitvoer van kruit, ammunitie, dyna
miet en aile andere ontplofbare stoflen, bekrach
tigd door den Edelachtbaren Eersten Volksraad, 
in zijne zitting van 1-5 September ll.,onder artt. 
1266-1301 en 1303-1305. 

ARTIKEL 1. Het monopolie van de vervaardiging, 
in- en uitvoer, handel in en verkoop van kruit, am
munitie, vuurwerk en aile andere ontplofbare stolren, 
van welken aard ook, berust bij de Regeering der Zuid
Afrikaansche Republiek. 

2. De invoer van aile ontplc,fbare stoffen in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek wordt aan een ieder toe
gestaan na verkrijging van een schriftelij k permit van 
de R egeering en tegen betaling van een s peciaal in
voerrecht van ten hoogste negen pence per pond voor 
dynamiet of andere ontplofbare stoffen, tenzij de Re
geering den in voer van zulke stoffen belet, zooals in
art. 3 vermeld. 

3. De Regeering is gemachtigd rnet consent van 
den Uitvoerenden Raad regulaties te 1naken aangaande 
den in- en den uitvoer, verkoop en den opslag van 
kruit, arnmunitie, dynamiet en alle andere ontplofbare 
stoJien, en wanneer het haar wenschelijk voorkomt den 
invoer te beletten. 

4. De Regeering heeft bet recht met advies en 
consent van den Uitvoerenden Raad de uitvoering van 
het monopolie van de vervaardiging, invoerhandeJ, in
en verkoop van kruit, amrnunitie, vuurwerk en alle 
andere ontplofbare stoffen optedr agen aan andere per
sonen. 

5. De zoodanige personen, aan wie de Regeering 
zulks opdraagt, moeten van de Regeering overnemen 
voor hun gebruik, het land, de gebouwen, machinerien, 
werkplaatsen, voorraden, het woonhuis, de meubels, enz., 
thans bekend als de kruitfabriek op de plaats Baviaans
poort, district Pretoria, waarvan de Regeering eigena-

1
) Zie Gouv. Kg. no. 373/93; zie verder E.V.R.B. dd. 30 Juli 1891, 

art. 1184; dd. 14 Ju1i 1802, art. 715 on dd. 24 Aug. 1892, art. 1276. 

QQ 

Regulation voor de 
uitoefening van het 
staatsmonopolie 
voor het vervaardi
gen van en d. handel 
in ontplofb. stoffen. 

Bij wien het mono
polio berust. 

Permit voor invoer 
van ontplofbare 
stoffen. 

Reg. gemachtigd re
gulaties te maken 
voor den invoerenz. 
van ontplofbare 
stoffen. 

Reg. kan uitoefe
ning van het mono
polio aan andercn 
opdragen. 

Kruitfabriek op de 
plaats Baviaans
poort. 
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resse is, tegen een huurprijs V<-Lll niet 1nincler clan Jrie 
duizend zeven honderd en vijftig pond sterling (£3,750) 
per jaar, betaalbaar iedere drie maanden, onder de ver
plichting alle deze gebouwen, Inachinerien, enz., in goe
den staat te houden, en te zijner tijd weder in een goe
den staat aan de Regeering op te leveren (gewone 
slijtage en waardevermindering uitgesloten.) 

Maximumprijs van 6. De maximum-prijs van kruit van alle soorten 
kruit enz. aan het Gou vernement te berekenen, mag niet hooger 

zijn dan een shilling en zes pence per pond, Voor 
patronen niet rneer dan den prijs, waarvoor zij in aan
merking nemende de thans geheven inkomende rechten, 
van Europa of elders kunnen worden . ingevoerd. Aile 
prijzen te zUn berekend ~L eontant leyerbaar b~j cle 
fabriek. De hier bepaalde prijzen voor buskruit en 
andere ammunitie zijn slechts vastgesteld voor een tijd 
van drie jaren. Na verloop daarvan zullen zij wederom 
vastgesteld worden voor den tijd van drie jaren en zoo 
vervolgens aan het einde van elke drie jaren. Bij het 
vaststellen van deze prijzen zal de algemeene Euro
peesche marktprijs voor dezelfde artikelen als basis 
genomen worden, en indien deze marktprijs sinds de 
laatste vaststelling verminderd of vermeerderd is, zullen 
de prijzen hier te lande met hetzelfde bedrag vermin
derd of vermeerderd kunnen worden. 

Maximumprijs van De maximum-prijs voo1· dynamiet zal berekend 
dynamiet. worden als volgt: 

Voor dynamiet thans bekend als no.1, £5 0 0 
do. do. no. 2, £4 7 0 
do. do. no. 3, £3 15 0 

Alles berekend per kist van 50 pond netto. 
Andere qualiteiten van dynamiet en andere ont

plofbare stoilen zullen niet hooger berekend worden 
dan in aanmerking van hare kracht en samenstelling 
op de basis van voornoemde prijzan en welke bereke
ning te allen tijde aan de goedkeuring van de Regee
ring der Zuid-Afrikaansche Republiek onclerworpen zal 
zijn. 

Alle prijzen zijn berekencl ~L contant zoncler korting 
en de goederen leverbaar bij de fabriek van hoeveel
heden niet minder dan 100 kisten. 

De prijzep va.l! dynamiet en andere dergel\jke ont
plofbare stoffen ZlJn vastgesteld voor den tijd van acht 
jaren. 

Indien na verloop van 8 jaren de pr~jzen op de 
Europeesche markt minder of Ineer z\jn, dan zij zijn 
bij het geven van deze regulaties, zullen de prijzen 
hierboven vastgesteld Inet hetzelfde bedrag verminderd 
of vermeerderd kunnen worden. 
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7. Indien aangetoond kan worden ten genoege van 
de Regeering, dat stoifen benoocligd h\j de fabricatie, 
zoodanig in pdjs gestegen zijn boven de koersen, gel
dende bij het geven dezer regulaties, dat de kosten van 
H:tbrics.tie daardoor belangrijk rijzen, zoo zal onder toe
zicht van de Regeering met toesternming van den 
Uitvoerenden Raad de in art. 6 genoemde maxirnum
prijs met zooveel kunnen worden overschreden, als be
noodigd is om de verhoogde prijzen dier stoffen goed 
te maken, alsmede wanneer de pr\jzen dier stoffen dalen, 
zal de Hooged. Regeering met eonsent van den Uitvoe
renden Haad eveneens het reeht hebbcn den in art. G 
gestelden maximumprijs met zooveel te verlagen, als de 
pdjzen dier sto1Ten gedaald zullen zijn; deze prijsver
}woging of verlaging zal slechts stand houden voor den 
duur van den hoogeren of lageren prijs dier stoifen. 

8. Zorg rnoet geclragen worden, dat bij of door het 
fabriceeren van kruit of andere ontplofbare stoffen de 
gebouwen en de eigendommen van de aan de Hegeering 
behoorende kruitfabriek niet in gevaar gebracht zullen 
worden, en zullen de bovengenoemde personen verant
woordelijk_ zijn voor eenige sehade of verlies aan het 
voormelde eigendom der Hegeering. 

9. De qualiteit en quantiteit van alle vervaardigde 
artikelen rnoeten in overeenstemming blij ven met de 
behoeften en aan vragen van de Hegeering en het pu bliek 
in de Zuicl-Afrikaansehe Hepubliek en de artikelen 
moeten voor iedere soort van de beste qualiteit zijn. 

10. De Regeering met advies en consent van den 
Uitvoerenden Haad zal opdracht kunnen geven, om 
binnen den kortst mogelijken tijd, doch uiterlijk binnen 
twee en een half jaar eene of meer fabrieken op te 
richten, te voltooien en in werking te brengen voor de 
vervaardiging van dynamiet en andere ontplofbare stoffen, 
van zoodanigen aard en hoedanigheid en in zulke hoe
veelheden als de behoeften en aan vragen binnen de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek zuUen medebrengen en 
vereischen, en wel onder de volgende bepalingen: 

a. Bij voornoemde vervaardiging zullen worden 
gebruikt en aangewend alle benoodigde grond
stoffen, welke binnen het gebied der Zuid
Afrikaansche Hepubliek gevonden worden en 
welker hoeveelheid, qualiteit en overige ver
houdingen die aanwending niet belemmeren. 

lJ. Geen ontplofbare stoffen van wel.lzen aard ook 
zullen mogen worden ingevoerd door de 
agenten, tenzij onder de bepalingen van art. 2. 

c. lndien het blijkt, dat door de agenten grond
stotl'en, benoodigd tot de fabricatie van kruit 7 

Hoe on wanneer <-lie 
maximu mprij zen 
verhoogd of ver
laagd kunnen wor
den. 

Agent verantwoor
delijk voor de scha
de aan de krui tfa
briek toegebracht. 

Qualiteit en quanti
teit der vervaardig
de artikelen. 

Voorwaarden voor 
de oprichting van 
fabrieken tot het 
vervaardigen van 
ontplofbare stoffen. 
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of ontplofbare sto1Ten, die in deze Republiek 
in Yoldoende hoeveelheden gevonden worden, 
van elders werden ingevoerd, zal eene speciale 
belasting kunnen worden opgelegd door de 
Hoogedele Regeering, handelende met consent 
en ad vies van den Uitvoerenden Raad, of door 
den Edelachtb. Volksraad, ten einde zooda
nigen invoer te stremrnen. 

11. De Regeering zal verplicht zijn van de agenten, 
welken zij de uitvoering dezer instructies opdraagt, te 
vorderen · behalve den huurprUs van niet minder dan 
£3750 voor de kruitfabriek als omschreven in art. 5 
een som van 5s. voor iedere kist dynamiet of andere 
dergelijke ontplofbare stof (met uitzondering van de 
in alinea een van art. t) genoemde zaken) wegende 
50 lbs. netto en door hen verkocht. Bovendien zal de 
Regeering het recht hebben op twintig procent van de 
overwinst. 

12. Geen octrooibrief van uitvinding voor eenige 
ontplofbare stof~ zal na het geven van deze instructies 
mogen verleend worden, tenzij met uitdrukkelijke toe
stemming van en onder zulke voorwaarden en bepalin
gen als de Regeering met advies en consent van den 
lJitvoerenden Raad der Zuid-Afrikaansche Republiek 
zal goedvinden. 

13. lndien eene ontplofbare stof van eenige andere 
soort reeds bekencl of later ontdekt binnen deze Repu
bliek wordt verlangd, en indien de bovenbedoelde per
sonen niet in staat of niet bereid bevonden mochten 
worden tot de vervaardiging van zulk een stof, dan 
kan de Regeering dusdanige stof in voeren of fabriceeren 
of laten in voeren of laten fabriceeren, de invoer te ge
schieden volgens art. 2. 

14. De Regeering is gernachtigd de personen ge
employeerd in de uitvoering dezer regulaties vrijtesteHen 
van persoonlijken krijgs-, commando- en velddienst. 

15. De Hegeering zal zich uitdrukkelijk voorbe
houden: 

a. Het recht 01n wanneer de belangen van den 
Staat zulks noodig maken, het agentschap van 
handeldrijven in kruit, patronen en andere 
arnmunitie, dynamiet en andere ontplofbare 
stoiien aftenemen van bovenbedoelde personen 
In dat geval zal de Regeering van bovenge
noemde personen moeten overnemen zooda
nige voorzieningen voor bergen en verkoop 
en zoodanige contracten als zij in den tus
schentijd. rnochten gemaakt hebben voor het 
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lmndeldrijven in bovenbcdoelde artikelen, 
doelt in ieder geval alleen zoodanige con
tt·aeten, die vooraf door de Hoogedele He
geering met consent van den Uitvoerenden 
Raad reeds goedgekeurd zijn. 

b. Het recht mn wanneer zij voor zekere doel
einden dynamiet of dergelijke ontplofhare 
stoJTon, kruit en ammunitie niet inbegrepen, 
lwef't aangekocht, en clat dynamiet en andere 
ontplofbare stofTen blijken geheel of gedeelte-
lijk onnoodig of overbodig te zijn, zulke 
dynarniet of andere ontplofbare stoffen te 
verkoopen. 

c. Het recht om exportatie van al die stoffen to 
beletten, wanneer politieke omstandigheden, 
hijv. de plicht der neutraliteit noodzaken 
zulks te doen, en den uitvoer van al die 
stoflen te belasten of in bet geheel te beletten, 
als haar zulks wenschelijk voorkomt. 

Om dynamiet enz. 
in zekere ge vall en te 
verkoopeu. 

Om uitvoer v. dy
namiet enz. te be
letten. 

d. Het recht orn alle orders door de Regeering Om toorkeur te 
· d ] bb ' ' ]l hebben in de dade-geaeven tnt .... ,o-evoer. te 1e en voor a e 1 .. k 't . 

.__., .__., ' ' IJ e Ul voenng van 
anderen. orders. 

e. lndien bovengenoerndo personen in gebreke 
blij ven orn een noodzakelijke aflevering op 
den bepaalden tijd te doen, of indien de 
geleverde artikelen niet van de vereischte 
qualiteit zijn, en de Regeering zoude op 
zulken tijd zoodanig artikel noodig hebben, 
dan zal de Hegeering hot recht hebben de 
noodige artikels elders aan te schailen, op 
kosten van bovengonoemde personen. 

{'. lndien bovengenoernde personen gedurende 
een door de Regeering 1net consent van den 
Uitvoerenden Ilaad vasttestellen termijn, in 
gebreke blijven mn een order van de Hegee
ring uittevoeren, zal de Hegeering hot recht 
hebben~ de uitvoering van dit monopolie aan 
die personen te onttrekken, tenzij zij bewijzen, 
dat hun verzuim te \Vijten is aan oorlog of 
11 ooger hand. 

y. lndien bovengenoernde personen niet voldoen 
aan eenigo der bepalingen overeengekomen 
met de Hegeering, dan kan doze zoodanige 
overeenkomst vernietigen. 

'16. De overeenkomst, door de Hegeering en zulke 
personen te rnaken, zal niet ]anger durcn dan vijftien 
Jaren. 

Om zich dynarniet 
enz. in zekere ge
vallen elders aan te 
schaffen. 

Om onder zekere 
omstandigheden de 
uitvoering van het 
monopolie weg te 
nemen. 

Om de overeen
komst onder zekere 
omstandigheden te 
vernietigen. 

Duur van zulke 
overeenkomst. 
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2la, wet no.lS, 1892, 
mogen niet worden 
erkend. 
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17. ln (len tusschentijd voor de voltooiing van 
bovengenoemde fhbricken, zal de Hegeering zelf kunnen 
invoeren dynamiet en andere ontplofbare sto{fen en 
zaken, welke de Regeering noodig moge oordeelen voor 
de behoeften van het land en zal daaromtrent de noodige 
schikkingen kunnen tre(Ten. Deze schikkingen zullen 
echter voor niet langer dan hoogstens twee en een half 
j3ar gemaakt kunnen worden. 

EEHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, G SEPT. '1803. 

An'l'. 1.322. De Eerste Volksraad, lettende op art.11 
van het begrootingscommissie-rapport en de rnemorie 
in verband daarmede, thans onder behandding; 

Neemt genoemd artikel voor kennisgeving aan; en 
Besluit verder de Hooged. Regeering op to dragen, 

ten eerste, alle nog af te bakenen locaties, zooals vast
gesteld in 1891, bedoelde kaflerstammen, hunne locaties 
aantepresenteeren en bij weigering om het aan te nemen 
binnen den tijd van 1 jaar, zij alle aanspraak verder 
op eene locatie verbeuren: ten tweede, geen locatie toe 
te kennen op mineraalrijke gronden; ten derde, bij den 
aanvang der aanstaande ge-vvone zitting, rapport aan 
den Raad te doen welke kaffers mochten weigeren hunne 
locatie te doen afbakenen; ten vierde, zooveel mogelijk 
aan het verzoek van 1nemorialisten te voldoen; en 

Eindelijk besluit de Raad den voorteekenaren van 
de memorie (EVHR. 931 j93) een afschrift van dit besluit 
te doen toekon1en als antwoord op hnn memorie. 

ART. 1323. Tweede Volksraadsbesluit art. 630, dd. 
21 J u]i '189:3, vvordt voor kennisgeving aangenomen. 

Gemeld Tweede Volksraadsbeslnit ll1idt: 

De Tweede Volksraad, gelet hebbende op alle de contracten 
(met betrekldng tot het huron van minera]en, m.etalen en edel
gesteenten en onderzoek) op en van de kafferlocaties, thans aan 
de orde, gelet hebbende op het Uitvoerende Raadbesluit in yer
band hiermede (tegen de termen van bedoelde contracten) alsook 
de missive van het Hoofd van Mijnwezen omtrent het uiet-in
stemmen van de termen cler hier becloelde contracten, en gelet 
hebbende op de inlichti11gen, hier gegeven door de HEd. Regee
ring, besluit zich te vereenigen met het Uitvoerende Raadsbesluit 
voor het niet erkennen van eenig contract op en voor kafferlo
caties van welken aard ook dat in strijcl moge zijn met art. 2la 
van wet no. 18, 1892. 
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I~~EHSTE VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 SEPT. 1893. 

AnT. 1341. De Eerste Volksraad, lettende op het 
e.mnmissierapport, dd. 6 dezer, met de memories inver
band daarn1ede, thans onder behandeling; 

Overwegende den korten tijd nog voor dezen Raad 
overig; 

Besluit: deze door de commissie en de Regeering 
verduidelijkte en gewijzigde kieswet 1

) voorloopig in 
working te stellen, tot dat de Raad er in zijne volgende 
gewone zitting nader over beslist heeft, met dien ver
stande, dat alle verkiezingen, die in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek 1nochten gehouden worden, geschieden zullen 
volgens de bepalingen van deze gewijzigde wet; en 
eindel~jk besluit de Raad de voorteekenaren van de 
verschillende memories met dit besluit in kennis te 
stellen. 

AnT. '1349. Uitvoerende Haadsbesluit art. 47D, dd. 
6 Sept. 1893, werd goedgekeurd. 

Gemeld Uitvoerende Haaclsbesluit luidt: 
Aan de orde bespreking van de wenschelijkheid om voor de 

Znid-Afrikaansche Republiek een ridderorde te stichten; 
De Uitvocrende Raad, overwegende, dat reeds zeer vele malen 

ZHEd. den Staat8pre~ident, leden van den Uitvoerenden Raad en 
andere bmgers der Repnbliek orders hebben ontvangen van 
vreemde Regeeringen met toestemming van den Edelachtbaren 
Volksraad of van de Regeering, zooals het geval moge zijn; 

Overwegende, dat die orders bestemd zijn geworden als eer
bewijzen of erkenning van verdienste, niet aileen aan de perso
nen, maar ook aan de Republiek aangedaan; 

Overwegende, dat het bij gebrek eener orde voor de Repu
bliek onmogelijk is om op diezelfd.e wijze eenig eerbewijs of 
erkenn ing van verdieuste toe te kenncn ; 

Ovcrwcgencle, dat zulks onwenschelijk en niet overeenkom
stig de internationale belcefdhcid is; 

Vcrder, overwegendc, dat er voor de Regeering ter zake geen 
mid del bestaa t (gelijk gcwoonlijk met Regeeringen het geval is) 
om door verleening eener orde aan een burger (of ingezetene) der 
RepHbliek een hlijk van waardeering tc gevcn door zijn ver
dienste voor de Hepublick in het bijzonder of voor de mensch
heid in het algemeen; 

Besluit aan den Edelachtbaren Eersten Volksraad voor te 
stellen: 

lste, in principe goed te kenren dat een of twee ridderorden 
voor de Zuid-Afrikaansche Repnbliek zal of zullen worden gesticht; 

1
) Zie wet no. 14, 1893. 

Wet no. 14, 1893, 
voorloopig voor een 
jaar in werking ge
steld. 

Instelling van een 
ridderorde en op
drach t aan de Reg. 
regulaties daarom
trent voor te leggen. 
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2de, de Hegeering op te dragon om met advies en consent 
van den Uitvoerenden Raad een 'vetsontwcrp over het in 1 ge
uoemde onderwerp op te stellen en intijds in de Staatscow·ant 
te publiceeren voor behandeling in de eerste aanstaande gewonc 
zitting van den Edelachtb. Eersten Volksraad. 

ART. 1353. 1) De Eerste Volksraad, gelet hebbende 
op de memories met de beide cornmissierapporten, 
thans onder behandeling; 

Besluit: 1. Dat de wet no. 3, 1885, zooals later ge
wijzigd stipt toegepast worde, in dier voege, dat aile 
Aziaten en andere personen vallende onder voormeldc 
wet zich zullen hebben te beperken, zoowel \vat woning 
als handel betreft tot de aangewezen locaties, met uit
zondering van hen. wier huurcontracten aangegaan v66r 
de aanwijzing dier locaties, nog niet afgeloopen zijn, 
en dat verder Eerste Volksraad5besluit voornoemd 
overigens stipt zal worden uitgevoerd; 2. dat elke 
Chinees zich zal moeten voorzien van een specialen pas, 
waarop een zegel van £25 zal geplaatst moeten zijn en 
welke geteekend en uitgereikt zal worden door den 
betreffenden Landdrost of Mijncommissaris en jaarlijks 
vernieuwd zal moeten worden; 3. dat elke Chinees, die 
in f!ebreke blijft zijn paste vertoonen op aanvrage van een 
Vrederechter, gerechtsbeambtc of politiedienaar gear
resteerd zal worden en gestraft met eene boete £25 
niet te bovengaande en bij wanbetaling gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid, een maand niet te boven
gaande en b~i herhaling verw\jzing uit de Rcpnblick. 

De bepaling aangaande Chineezen znllcn in working 
treden van af 1 Januari 1894. 

Memorialisten van dit besluit in kennis te stellen. 

EERSTE VOLKSRAADSBESLUfT, 9 SF-PT. '.1803. 

Wijziging van art. 2, ART. '1356. 2
) Uitvoerende Raadsbes:31uit art. 480, 

wet no. 6, 1886. dd. U September 1893, aangenomen, met dimt Vt'l'standc, 
dat de wetswijziging in werking zal treden tot de 
Volksraad in de a. s. zitting er nader over zal hebben 
beslist. 

• 1
) Zie E.V.R.B. art. 1072, dd. 5 Augustus 1892, bladz. 622 van dit 

wetboek en de aanteekeuingen daar ter plaatse. 
2

) Zie wet no. 6, 1886, (op de invordering der directe belastingen) 
bladz. 27, L.W., 1886-1887, en wet no. 10, 1885, bladz. 1410, L.W., 
1849-1885. 
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Gerne1fl Uitvoerende Raadsbesluit luidt : 

Aan de onle minute R. 7355/93, inhoudende door den secre
retaris van den Eersten Volksraad, ingevolge letter g van he 
reglement van orde, art. 56, ingezonden motie van de heeren 
Wolmarans-Roos, re herziening van art. 2 van wet no. 6, 1886. 

De Uitvoerende Raad, gelet op het advies van den Staats
procureur en op de nadere toelichting der bedoelde motie door 
den heer A. vYolmarans; 

Besluit den Eersten Volksraad voor te stellen een besluit tc 
passeeren om aan art. 2 van wet no. 6, 1886, toe te voegen het 
navolgende, en deze toevoeging dadelijk h1 werking te doen 
treden, overeenkomstig art. 12 der Grondwet. 

Alvorens mag worden aangenomen, dat de woonplaats van 
een belastingschuldige onbekend is, moet de invorderaar der be
lasting een doortastend onderzoek naar die woonplaats hebben 
ingesteld, hetzij door den Landdrost, in wiens district de belas
tingsclmldige laatst heeft betaald, hetzij door den gemachtigde, die 
zulks voor hen deed of op cenigerlei andere wij ze, waardoor hij 
de vereischte informatie kan bekomen. 

VOLKSRAADSBESLUITEN, 

DIE WEGENS HUNNE ~IINDERE BELANGRIJKHEID NIE'l' I~ 
EXTENSO ZIJN OPGENOMEN. 

Eerste Volksraadsbesluit, deL 3 Mei ·189B, art. 35.
Verkiezing van N. J. Smit en .T. lVI. A. Wolmarans tot 
non-officieele leden van clcn Uitvoerendcn Haad, 

l~:erste Volksraadsbesluit, d(l. 8 :Mei t89B, art. 6'1.
De Haad besluit, dat S. J. P. Kruger onder zijn eed als 
Staatspresident zal aanblijven, totdat de beeediging van 
een Staatspresident lweft plaats gehad. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.11 Mei -1.893, art. 74.
Goedkeuring van het rapport 1

) der commissie tot bet 
nagaan der presidentsverkiezing. 

Em·ste Volksraadshesluit, dd. 11 1\Tei 1893, art. 75.
Vaststelling der inzwcring vanS. J. J> .• Krnger, als Staats
president, op Vrijdag -12 Mei -1893, des m(n·gens ten 10 ure. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. -13 Mei 1893, al't. 82.
Goedkeuring der aanstelling van H. Reinink als waar
nemend rector van het gymnasium, tot hij zijn 30ste 

1
) Zie voor dit rapport bladz. 24 en volgende der notulen van den 

E.V.R over 1893. 
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jaar zal hebben ~~reikt, waar~a hem door de Re
geering een defin1t1eve aanstelhng kan worden ver
leend. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 15 Mei 1893, art. 95.
Goedkeuring van het verslag van den Superintendent 
van Onderwijs en der uit te reiken certificaten van ver
diensten met bijkomende honoraria. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 16 Mei '18~)3, art. JOit-
Goedkeuring van het voorstel van den Commandant del' 
artillerie, om aan de officieren dienstpaarden te ver
schafJen, onder dezelfde voorwaarden als aan de man
schappen en opdracht aan de Regeering en den Com
rnandant-Generaal de zaak te regelen, met inachtneming 
der salarissen van oflicieren tegenover die der man
schappen, \vat betreft bet afgeven van een zekere som 
per dag. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 18 Mei 1893, art.138.-
Toe1{enning aan den bode van den Tweeden V olksraad 
van een son1 groot £'1'1 12s., als helooning voor zijn 
diensten aan comrnissies uit den Tweeden Volksraad 
gedurende 1892. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. ~H Mei 1893, art. 227.
Het. verslag van den Hoofdcommissaris van Politie voor 
kennisgeving aangenomen en de Regeering opgodragen 
zoo spoedig mogelijk doelmatigo regulaties voor de politie 
op te trekken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 2 Juni 1893, art. 291. 1
)

Besluit het Gouvernementsgebouw nogmaals voor een 
.iaar te verzekeren, om het pu bliek nogmaals in de ge
Jegenheid te stollen zijn oordeel daarover te uiten. · 

Eerste Volkraadshesluit, dd. 2 J11ni ·18DB, art. 21-~j·. 2)-
0pdracht aan de Hegeoring, naa1· aanleiding van memories 
uit JJeidelhef'g, klagende tlat landmeters te veel bakens 
oprichten, de zaak te onderzoeken en nog in deze zitting 
rapport te doen. 

l~~erste Volksraadsbcsluit dd. G .I 11ni 18D:3, art. 2Gt>.
Updraeht aan de Hegeering naar aanleiding van memories 
uit Utrecht en Jjjdenbnrg, verzoekende do aanstelling 
van resident-vrederechters te .Paul-Pietersdorp en Dull
stroom, de zaak te onderzoeken en zoo noodig aan het 
verzoek te voldoen. 

1
) Zie E.V.R.B. dd. 4 Aug. 1892, att. 1061, bladz. 641. 

2
) Zic E.V.R.B. dd. 19 Juli 1892, art. 835, bladz. (317. 
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Eerste Volksraadsbesluit dd.13 Juni 1893, art. 315.
Opdracht aan de Regeering naar aanleiding van memories 
uit Bloemhof, om de hoofdplaats van dat district, zoo 
noodig, te verplaatsen naar Schwe:izer-Heneke. 

Eerste Volksraadsbesluit dd.14 J uni 18m-3, art. 323.
Voor kenn:isgeving werd aangenomen Tweede Volksraads
beslu:it dd. 29 Mei 1893, art. 211, waarbij de Regeering, 
naar aanleiding van de memorie uit Pelgrimsrust, ver
zoekende een betere postcommunicatie met Lijdenburg, 
wordt opgedragen, in overleg met den Postrneester
Generaal, zoo spoedig mogel~j k aan dat verzoek tegemoet 
te komen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.14 J uni 1893, art. 331.-
0pdracht aan de Regeering een onderzoek in te stellen 
of zij in de nabijheid van Johannesburg grond kan aan
koopen, geschikt voor weideveld en uitspanning. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.15 Juni 1893, art. 344.--
0pdracht aan de Regeering te onderzoeken of de plaatsen, 
in occupatie uitgegeven, ''Tel overeenkomstig de bepaalde 
voorwaarden worden geoccupeerd. 

Eersto Volksraadsbesluit, del. 15 Juni 1893, art. 345.-
0pdracht aan de Regeering een ander persoon dan den 
Landdrost van Zoutpansberg, als zijnde een rechternjk 
arnbtonaar, aan te stellen tot voorzitter der occupatie
commissie. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.16 J uni 1893, art. 363. 1)-

0pdracht aan de Hegeering. naar aanleiding van memories 
uit Johannesburg, Pretoria en Klerksdorp, verzoekende 
dat er eene speciale licentie zal betaald worden door 
alle handelsreizigers en agenten voor vreemde handels
hnizen, die orders alhier afhalou, de zaak te onderzoeken 
on zoo mogelijk aan dat verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 10 .Tuni /1893, art. 378.
Vool' kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
besltrit dd. 30 Mei '0:1. art 217, waarbij aan den Staats
procureut.· werd opgcdragen uen strafvervolging in te 
::;tellen tcgen de11 eigenaar, ecliteur of uitgever van de 
Critic. 

Eerste Volksraadsbesluit, clu.10 Juni 1893, art.B86.
Aan J. B. Badenhorst een gratificatie toegekend van £75, 
wegens ziekte opgedaan i~ den l\iapochoorlog en omdat 
hij niet valt onder de pensioenwet. 

1
) Zie Gouv~ Kg, no. 195, 1893. 
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Eerste Volksraadsbesluit, del. 19 Juni 1893, art. 389.
Naar aanleiding van m0mories 1!-it 't dorp Utrecht, ver
zoekende den aanleg van een n1euwe watervoor, wordt 
der Regeering opgedragen zoo spoedig mogeUjk aan dat 
verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 20.Tuni 1893, art. 397.
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
besluit dd. 7 Juni 1893, art. 251, waarbij der Regeering 
wordt. opgedragen, naar aanleiding van eene memorie 
uit Pelgrimsrust, yerzoekende aanstelling van een rnijn
corrnnissaris aldaar, in O\ erleg met het Hoofd van Mijn
wezen een onderzoek in te stellen en te handelen naar 
bevind van zaken. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 21 J uni 1893, art. 420.-
Voor kennisgeving werd aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit dd. 12 J uni 18m~, art. 298, waarbij, naar 
aanleiding van art. 12 van het rapport van den Staats
mijningenieur, aan de Regeering werd opgedragen een 
onderzoek in te stellen naar de onderaardsche mijn
werken langs de tram- en spoorbaan en maatregelen 
te nemen tot beveiliging van de baan. 

Eerste Volk sraadsbesluit drl. 22 .T uni 1893, art. 4~32.-"· 
Opdracht aan de Regeering, naar aanleiding van klachten 
nit Zoutpansberg, een onpartijdige commissie te be
noemen, om alle zaken, in verband met de occupatio in 
Zoutpansberg, af te handelen. 

lj:ersto Volksraadsbesluit, dd. 24, ;1 uni '189B, art. 4f>2.--
0pdracht aan de Hegeering, in overleg met den Super
intendent van naturellen, om, naar aanleiding van een 
memorio uit Piet Potgietertsrust, verzoekende hun Veld
kornet of Hesident-V rederechter volle macht te geven 
gesehiHen tusschen hlanken en k leurlingen te beslissen, 
rnaatregelen to trellen, orn, indien mogelijk, aan dat 
verzoek te voldoen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 24 Juni 1893, art. 45:3.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadsheslnit del. '15 Juni 189B, art. 326, waarbij, naar 
aanleiding van de memol'iu uit Lijden burg, aan 'de He
geering wordt opgedragen den hoofdweg van ]Jelgrims-
rust naar Lijdenburg to repareeren. < 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26 J uni 1893, art.1~Ga.
Opdracht aan rle Regeering een onderzoek in te stellen 
naar de klachten over het kolenvervoer larras de rand
tram en daarover nog deze zitting rapport te doen. 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd. 30 Juni 1893, art. 501.-
0pdracht aan de Regeering £50 te geven voor de repa
ratie van de tweede watervoor te Piet Potgietersn1st. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Juli 1893, art. 580.-
0pdracht aan de Hegeering den weg van Vrijheid naar 
Bloedri vier zoo spoedig mogelij k te maken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dcl.17 Juli 1893, art. 749.-
0pdracht aan de Regeering het lithograf1sch werk te 
doen verrichten door de Staatsdrukkerij en het litho
graflseh toestel zoo spoedig mogelijk daarheen te ver
plaatsen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 24 Juli 1893, art. 864~.
Voor kennisgeving wordt aangenomen Tweede Volks
raadsbesluit dd. B Juli 18g3, art. 484, goedkeuring bc
helzende der Eloff-Schi:trmann waterconcessie 1

) voor de 
Johannesburg goudvelden. 

Eerste Volksraadsbesluit. dd. 23 Juli 189:=l, art. 871.
Goedkeuring van het rapport 2

) der commissie tot het 
nagaan van de W onderfontein concessie. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 31 .Tuli 1893, art. 947.
Benoeming van N. J. Smit tot vice-president. 

Eerste Volksraadsbesluit, 3) del. 1 Aug.1893, art. 954.~ 
Voor kennisgeving werd aangenomen rl\veede Volks
raadsbesluit del. 31 .Tuli 1g93, art. 705, goedkeurendc 
Uitvoerende Raadsbesluit art. 391. dd. 31. Juli 1893, 
betrekking hebbende op voorzorgsmaatregelen tegen de 
eventueele verspreiding van de kinderpokken te Pretoria. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 7 Aug.1893, art.10Q4,.
Besluit £500 als fonds beschikbaar te stellen, om daaruit 
behoeftige doofstomme kinderen geheel of gedeeltelij k 
te kunnen verplegen in het doofstommengesticht. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Aug. '1893, art. '1005.
Machtiging aan de Regeering een bevoegd persoon aan 
te stellen, om de geschiedenis der Zuid-Afrikaansehe 
Republiek van haar oorsprong tot op heden op te stellen. 

1
) Zie bladz. 131 van dit wetboek. 

2
) Zie bladz. 281 der notulen van den Eersten Volksraad over 18!13. 

Zie ook E.V.R.B. dd, 7 Aug. 1893. art. 1020, bladz. R78r 
:') Zie proclamatie dd. 1 A.ug. 1893. 
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Eerste Volksraadsbesluitl dd. 7 Aug. t893, art.1018.
Voor kennisgeving wordt aangenomen rrweede Volks
raadsbesluit dd. 28 J uli 1893, art. 6o7, waarbij de Re
geering wordt opgedragen in de volgende zitting een 
volledig uitgewerkte hjst der verleende concessies ter 
tafel te leggen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Aug.1893, art.1020. 1) 

Aanneming van het supplementair rapport der com
rnissie tot het nagaan der Wonderfontein waterconcessie. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd.15 Aug.1893, art.108B.
Goedkeuring van Uitvoerende Raadsbesluit dd. tO Aug. 
'1893, art. 410, waarbjj de Staatspresident wordt ge
machtigd de inenting of wederinenting van aile personen 
binnen de Zuid-Afrikaansche Hepubliek bij proclarnati_e 2

) 

verplichtend te stellen. 

J Eerste Volksraadsbesluit, dd.15 Aug.1893, art.1084.
~ Goedkeuring van een tender, ad £2985, voor de be

sproeiing van de straten van Pretoria, 

Eerste Volkraadsbesluit, dd. 15 Aug.1893, art.1097-
Goedkeuring der lijst van toelagen aan gewonden, 
weduwen en weezen, van 1_ Mei 1892 tot 30 April1893, 
en besluit tot storting van £447 9s. uit de Staatskas in 
hBt pensioenfonds. 

Eerste Volksraadsbesluit, dcl.17 Aug.1893, art. ~t11G.
Voor kennisgeving aangenmnen Tweede Volksraads
be.sluit dd. 5 Aug. 1893, art. 734~ genomen naar aan
leiding van het rapport, uitgebracht door de commissie 
tot bet nagaan der verkooping van standplaatsen te 
Johannesbuqr, in welk besluit een votum van vertrouwen 
in de Regeering in deze zaak is opgenom en. 

Eerste Volksraadsbesluit dd.17 Aug. 1893, art.1118.
G-oedkeuring van het verslag der beurscommissie en 
n1achtiging tot aankoop van 100 kaarten ten behoeve 
der scholen en tot het toekennen van een gratiflcatie, 
groot £50, aan Ode, voor het vervaardigde geschiedenis
boek. 

EersteVolksraadsbesluit, dd.18 Aug.1893,art.1126.-
De Hegeering gemachtigd de plaats Doornpoort, distriet 
Lijdenburg, aan te koopen voor £4200. 

1
) Zie E.V.R.B., dd. 25 Juli 1893, art. 871, bladz. 877 

a) Zie proclamatie 16 Aug. 1893. 
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EersteVolksraadsbesluit, dd. 21 Aug.1893, art.1149.
Goedkeuring van het rapport 1

) der cominissie tot onder
zoek der klachten tegen den Staatsprocureur en opdracht 
aan de Regeering dien ambtenaar te ontslaan. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 23 Aug.1893, art.1179.
De Raad spreekt naar aanleiding van art. 3 der aanspraak 
van ZHEd. den Staatspresident de hoop uit, dat de vriend
schappelijke verhoudingen met buitenlandsche mogend
heden mogen blijven bestaan. 

EersteVolksraadsbesluit, dd. 23 Aug 189~3, art.1 l8G.
Vernietiging ( op verzoek) der concessie van .T. B. Shires 
op de plaats Onverwacht no. 208, district Lijdenburg 
en kwijtschelding der verschuldigde £250. 

T·~erste Volksraadsbesluit, d<l. 24 Aug.1H93, art.1190.
Goedkeuring der lijsten van nieu w aangestelde, ge
schorste en ontslagen ambtenaren, van 1 Mei 1892 tot 
1 Mei 1893. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 25 Aug.1893, art.1198.
Voorloopige goedkeuring der spoorweglijn Pretoria
Zoutpansberg, onderhevig aan de toestemming van het 
volk, en verlof aan applicanten verleend de hjn op eigen 
kosten te doen opmeten. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 26Aug.1893,art.1203.-
0pdracht aan de Regeering de traml\jn Potchefstroom
Klerksdorp te doen opmeten en zoo spoedig mogelijk 
met den bouw een aanvang te maken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 29 Aug.1893, art.1215.
Besluit £100 beschikbaar te stellen voor een grafsteen 
op het graf van wijlen President Burgers. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 29 Aug.1893, art.12'21.-
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
besluit dd. 16 Aug. 1893, art. 858, waarbij de Regeering 
nogmaals 2

) wordt opgedragen den weg van Vrijheid 
naar het N gomo houtbosch te do en maken. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 29 Aug.1893, art.1222.
V oor kennisgeving aan genom en Tweede Volksraads
besluit dd. 14 Aug. '1893, art. 824, waarbij, naar aan
leiding van een memorie uit Mapochsgrond, verzoekende 

1
) Zie bladz. 386 der notulen van den Eersten Volksraad over 1893. 

Zie ook E.V.R.B., dd. 20 Juli 1891, art. 993, dd. 6 Aug. 1891, art. 13141 
dd. 26 Aug. 1892, art. 1288, en dd. 16 J uni 1893, art. 359. 

2
) Zie E.V.R.B. dd. 3 Juli 1891, art. 710. · 
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een brug over Steelpoortsrivier, aan de Hegeerlng wordt 
opgedragen naar bevind van zaken te handelen. 

Eerste Volksraadsbesluit~ dd. 2R Aug.1893, art.1206.-
0pdracht aan de Regeering de voordeeligste applicatie voor 
het bouwen der spoorlijn Ermelo-Witwatersrand goud
velden te doen publiceeren ter beoordeeling van 't volk. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Aug.1893, art.1208.-
0pdracht aan de Regeering de spoorlijn Vrijheid-de 
.Tagersdrift op de voor den Staat voordeeligste w\jze tt
doen bou wen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 28 Aug.1893, art.1210-
Besluit de beslissing over de spoorlijn Ottoshoop
Krugersdorp, langs Rustenburg en Zeerust, aan het 
om·deel van het volk te onderwerpen. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 30 Aug.1893, art.1239.
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
besluit dd. 14 Augustus /1893, art. 830, waarbij aan de 
Regeering wordt opgedragen een wagenbrug te maken 
over de Zuid-Kaaprivier in de onmiddellijke nab\jheid 
der samenvloeiing van de Queensrivier en de Zuid
Kaaprivier. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 30 Aug.1893, art.1240.
Voor kennisgeving aangenomen Tweede Volksraads
hesluit dd. 14 Augustus 1893, art. 826, waarhij, naar 
aanleiding van eene memorie nit Vrijheid, vragende een 
weg te maken naar de Nhlazaatje goudvelden, aan de 
Hegeering wordt opgedragen memorialisten tegemoet 
te kon1en. 

Eerste Volksraadsbesluit dd. 31 Aug.1893, art.1247.
Verlof verleend aan P. Krantz, als verzamelaar van het 
Staatsmuseum, om ook van die dieren, die volgens de 
jachtwet in het geheel niet of niet gedurende zekeren 
tijd van het jaar mogen geschoten \Norden, althans een 
paar van elke soort, ten behoeve van het museum te 
schieten of te vangen. 

Eerste V olk sraads besl ui t, dd. 31 Aug. 1893, art. ~J 258.
Toekenning van een subsidie aan het Pretoria vrij
willigerskorps van £4 voor de troepen te voet en van 
£6 voor de bereden troepen per hoofd. 

Eerste Volksraadsbesluit, del. 5 Sept.1893, art. 1307.-
0p voorstel van ZHEd. den Staatsprosirlent wor(lt diens 
salaris gesteld op £7000. 
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Eerste Volksraadsbesluit, dd. 6 Sept.1893, art.1317.
Besluit, dat alle verhoogingen op de thans aangenomen 
begrooting zullen ingaan op t Juli 1893 en alle ver
lagingen en schrappingen op '1 Januari 1894. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Sept.1893, art.1332. 1
) 

Besluit het verslag der spoorwegcommissie uit te stellen 
tot de volgende zitting. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 7 Sept.1894, art.1334. 2
) 

Wijziging van artikels 27 en 30 der concessie der 
Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschapp\i, waarbij 
het haastingrecht der Regeering wordt veranderd. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 9 Sept.1893, art.1368. 3
) 

Behandeling van het rapport over de Nationale Bank 
uitgesteld tot de volgende zitting. 

Eerste Volksraadsbesluit, dd. 9 Sept.18g3, art. '1369. 4
) 

Machtiging aan de Regeering de invoerbelasting te ver
minderen of af te nemen van sommige artikelen, wanneer 
haar zulks wenscheljjk voorkomt. 

PROCLAMATIES 
5

) 

VAN 

ZHEn. DEN STAATSPRESI.DENT, 

g e d u r e n d e 1 S 9 3. 

N ADEMAAL door art. '11 van wet no. 3, 1.887, is vast
gesteld, dat door den Staatspresident bij procla

matie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamheden der speciale commissie zullen zijn afgeloopcn, 
en nademaal bij art. t2 van gemelde wet no. 3, 1R87, 
is vastgesteld, dat de Staatspresidt'nt gernachtigd wonlt, 

1
) Zie bladz. 463 der notulen van den E.V.R. over 1893. 

2
) Zie bladz. 470 der notulen van den E.V.R. over 1893. 

3
) Zie bladz. 481 e. v. der notulen van den E.V.R. over 1893. 

4
) Zie Gouv. Kg .. no. 304, 1893. 

5
) Hieronder zijn aileen niet opgenomen de proclamaties, vast

stellende de data der te houden Rondgaande Hoven. 

56 

Betreffende de Spe
ciale commissie tot 
het in orde brengen 
van plaatsen in de 
wijk Houtboschb., 
distr. Zoutpansb. 
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rnet advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken en 
regulatien uittevaardigen, als (met betrekking tot kosten 
als anderszins), hem voor de uitvoering van deze wet 
noodig of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JonA2,NES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 81 van de notulen, dd. 6 Februari 1893, 
proclameer en bekend 1naak. dat de werkzaamheden 
van de speciale cOinmissie1 wijk Houtboschberg, district 
Zontpansberg, onder voorzitterschap van den heer H. 
W. Alberts, met betrekking tot de plaatsen, opge
noemd in de hieraangehechte lijst, 1) geteekend door 
den Landmeter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie-rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Al1e protesten tegen de werkzaamheden der eom
missie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
t\id van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclanuttie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanrnerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden zullen van plaatsen, 
waartegen geen protest is ingekomen, de inspectie
rapporten worden uitgegeven. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
bet is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan bet zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 9den dag van Februari 
1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

De plaats Clover- NADEMAAL bet ~an de Regee1~ing der Zuid-Afrikaa:~-
field no. 345, distr, sche Repubhek gebleken IS, dat bet wenscheh]k 
Heir1e herg, ver- · l l G · 
klaard tot nl>lieke lS, om ZP \.Of' stu\. Ottver·nemcmtsgrond o·enaamd 
ueiverij Cluvedield no. 345, district Heidolberg, w'ijk t'"'Suiker-

1
) Rcdoelde lijst is te vinden in de Staatscou1·ant van 15 Febr. 1893. 
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boschrand, groot 554 rnorgen, 551 viet·kante roeclen, 
volgens kaart dd. 5 Januari 1885, van den landmeter 
Jas. Brooks, te verklaren tot eene publieke delverij ; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 103 der notulen dd. 28 Februari 
1893, in termen van art. 5 van wet no. 18, 1892, bo
vengenoemd stuk Gouvernementsgrond van af Don
dcrdag, 2 Maart 1803, proclmnecr tot eene publieke 
delverij, met dien verstande dat het een deel zal uit
tnaken van de Boksburgdelvcrijen, en zal staan onder 
de jurisdictie van de bcvoegde ambtenaren dier delve
rijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 28sten dag van Fe
bruari 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W . .T. LEYDS. 
S taa tssecretaris. 

N ADE.· MAA L het. \.ve. nschehjk :is de uitgestrektheid van 
de dorpsgronden van Volksrust, district Wakker

stroom, te bepalen en vast te stellen. 
Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 

KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, gelet hebbende op Volksraadsbesluit art. 36, dd. 
8 Mei 1889, en met referte tot de proclmnaties gepu
bliceerd in de Staatscouran ten van 27 Maart 1889 en 
30 Juli 1890, rnet advies en consent van den Uitvoe
renden Raad, bl~jkens art. 105 zijner notulen, dd. 28 
Februari 1893, bij deze proclameer en vaststel, dat het 
stuk grond gedeelte Zandfontein, district Wakkerstoorn, 
groot 1i89 morgen, /137 vierkante roeden, waarop gele
gen is het dorp Volksrust, tozarncn 1nct het gedeelte 
van de plaats Uitk\ik, groot 1000 1norgen, en het stuk 
grond genaamcl Llan warne, groot 458 morgen, 075 vier
kante roeden, van af den 15den Maart a.s., de dorps
groncl zal zijn van Volksrust, ondcrworpen aan de admi
nistratie, de controle en het bestuur van zoodanige 
ambtenaren als daartoe reeds aangesteld zijn of hierna 

Vaststelling der 
grenzen van de 
dorpsgronden van 
Volksrust. 
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door de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek 
zullen worden aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder n1ijne hand ten Gouvernementskantore 
te Pretoria, op heden den 2den dag van Maart 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

~ TADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
l.' Republiek gebleken is, dat het wenscheHik is om 
een gedeelte van de plaats Elandsfontein, no. 235, district 
Heidelberg, wijk Kliprivier, groot 199 morgen, 534 vier
kante roeden, volgens kaart, gedateerd Januari 1890, 
van den landmeter Geo. H. Greathead, en volgens bakens 
zooals aangewezen door den eigenaar J. P. Meijer, welk 
gedeelte, te zamen met andere gedeelten van de plaats, 
geprocla.meerd werd op dd. 25 Juni 1888, in Staatscou
rant no. 385, te sluiten als publieke delver~j, daar geen 
gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Sta.atspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 121 der notulen, dd. 7 Maart 1893, en in 
overeenstemming met art. 60 van wet no. 18, 1892, en 
m•·t rpfertA tot GonvPrnementskennisQ·eving no. 274, 
dd. 2R J til i 1800, in S'aatscourant no. 4-0R. bovengenoemd 
gedeelte van af datum dezer, sluit als eene publieke 
delverij, onder nadrukkelijke voorwaarde dat geen stand
plaatsen of erven op dien grond zonder de toesten1ming 
der Regeering zullen worden uitgegeven, en dat de grond 
niet zonder de toesternming der Regeering zal omheind 
worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 7den dag van Maart 
1893. 

S. "J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d: Staatsseeretaris. 
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NADEMAAL bij besluit] van l den Edelachtb, Eersten 
Volksraad, art. 313 van 6 Juni 1891, de wet no. 3, 1

) 

189'1, op hondenbelasting is goedgekeurd en vastgesteld, 
en later gewijzigd is bij art. 1257 van de besluiten van 
den Edelachtb. Eersten Volksraad, dd. 23 Augustus 
1892; 

Nadem.aal bij art. 15 van genoemde wet is bepaald, 
dat zij in werking zal treden, zoodra de Hegeering bij 
proclamatie zal bekend maken, dat de plaatjes~ dLe de 
honden volgens gezegde wet moeten dragen, verkrijg
baar zijn; 

Nademaal de in gezegde wet vermelde plaatjes 
thans aan wezig en verkrijgbaar zijn ten kantore van 
den Gouvernements Ingenieur-Architect te Pretoria, en 
door hem, voor zoover noodig vergezeld van de noodige 
instructies tot stempelen, verstrekt zijn aan de respec
tieve arnbtenaren in de wet genoemd. 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, hiermede proclameer en bekend maak, dat wet 
no. 3, 1891, van kracht zal zijn en in werking zal 
treden den 1sten Mei a.s. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, den 28sten 
dag van de maand Maart achttien honderd drie en 
negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

In werkingstellir g 
der wet op de hon
d enbelusting. 

N ADEMAAL ~~~t _aan de Regeering d_ezer Republiek Verlenging van wet 
wenschehJk Is gebleken, de werlong van wet no. no. 14, 1886 (uitle-

14, 1886, (genaamd de wet tot uitlevering van misda- vering Kaapkol.) 
digers aan de kolonie de Kaap de Goede Hoop) te 
verlengen, zooals uitgedrukt in Uitvoerende Raadsbe-
sluit, ·art. 236, dd. 25 April 1893, luidende als volgt: 

Aan de orde minute R. 4982;84, omtrent het nemen 
van verdere maatregelen, naar aanleiding van vroegere 
correspondentie over het in werkingtreden van een wet 
en van een tractaat van uitlevering 1net de Kaapkolonie. 

1
) Zie bladz. 140 van dit wetboek. 
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De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volks
raadsbesluit, art. 20, dd. 3 lVlei 1892; 

Overwegende, dat door verschillende ornstandig
heden nog geen tractaat met de Kaapkolonie is tot stand 
gekomen; 

Besluit aan den Edelachtb. Eersten Volksraad voor 
te stellen, de Regeering wederom te machtigen de wer
king van vvet no. 14, 1886, (genaamd de wet tot uitle
vering van misdadigers aan de k olonie . de Kaa p de 
Goede Hoop) te verlengen voor een tijdperk niet te 
bovengaande 8Em jaar van af 8 Mei 1893, het tijdstip, 
dat de werking van genoemde wet no. 14, 1886, zou 
ophouden, wanneer het te sluiten uitleveringstraktaat 
met de Kaapkolonie nog niet van kraeht is geworden. 

En nademaal bij besluit van den Edelachtb. Eersten 
Volksraad, art. 68, dd. 9 Mei 1893, 1

) door dit Edelachtbaar 
Lichaam is besloten, dat de Regeering der Zuid-Afri
kaansche Republiek gemachtigd wordt, de werking van 
gezegde wet tot uitleveri11g van misdadigers aan de 
kolonie de Kaap de Goede Hoop te verlengen voor den 
tijd van een jaar, en onder de termen in bovengemeld 
Uitvoerende Haadsbesluit vermeld; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, bij deze procla1neer en vaststel, dat de werking 
van de wet no. /14, 1886, (genaamd de wet tot uitleve
ring van misdadigers aan de kolonie de Kaap de Goede 
Hoop) zal worden verlengd voor den tijd van een jaar, 
in te gaan van af den 9den Mei 1893. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, den 9den dag van Mei 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Biddag vastgesteld AANGEZIEN verschillende streken van ons laud op 
voor 11 Juni1893. zulk een treurige wijze zijn bezocht geworden 

met de plagen van overstrooming en sprinkhanen, en 
noodlottige ziekten onder menschen en vee nog altijd 
heerschende zijn; en 

Aangezien er onder de burgers behoefte zal be-

1
) Zie bladz. 813 van dit wetboek en de aanteekeningen daar ter 
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staan, om zich onder de beproevende hand Gods te 
verootmoedigen en Hem af te smeeken, om die plagen 
en ziekten van ons volk ~enadiglijk af te wenden, 

Zoo is bet, dat ik, SrrEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, Zondag, den 11den dag van de maand Juni 1g93, 
bepaald en vastgesteld heh, als een nag van verootmoe
diging voor den geheelen Staat, ten einde de ingezetenen 
en allen, die daartoe behoefte gevoelen, de gelegenheid 
te geven, hun bede gemeenschappelijk op te zenden 
tot den Troon des Allerhoogsten. 

Heeren predikanten, leeraren en voorgangers der 
verschillende gezindten in den Staat, worden uitgenoo
digd dien dag meer in 't bijzonder te wjjden aan gebeden 
van verootmoediging ter afwending van de verwoestingen, 
die aangericht en van de ram pen en ziekten, waarmede 
wij bezocht zijn en hunne kerkelijke gemeenten daarin 
voor te gaan. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, dezen 18den dag van Mei acht
tien honderd drie en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenschel~jk is 

om de plaats Tours no.162, district Zoutpansberg, wijk 
Houtboschberg, van de Oceana Transvaal Landmaat
schappij, groot 4899 morgen, 232 vierkante roeden, te 
verklaren tot eene publieke del verij: 

Zoo is het, dat ik STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGEH, Staa~spresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
blijkens art. 259 der notulen, dd. 15 Mei 18D3, in 
termen van art. 5 van wet no. 18, 1892, en met referte 
tot Gouvernementskennisgeving no. 1J7, dd. 17 J uni 
1892, in Staatscourant no. tl01, bovengenoemde plaats 
van af 30 Mei 1893, proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden is voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en water-

De plaats Tours "no. 
162, distr. Zoutpans
berg, verklaard tot 
pnblieke delverij. 
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leidingen, en de nab\jheid daarvan, rnet dien verstande 
dat zij een deel zal uitmaken van de Zoutpansberg-del
verijen, afdeeling Leydsdorp, en zal staan onder de 
jurisdictie van de bevoegde arnbtenaren dier del verijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m\jne hand, ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op heden den 19den dag van Mei 
1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 

NT ADEMAAL het aan de Regeering der Z uid-Afrikaan
sche Republiek gebleken is, dat het wenschel\jk is, 

om de pl&-::tts Sedan, No. 157, district Zoutpansberg, 
wijk Houtboschberg, van de Oceana Transvaal Land 
Maatschappij, groot 3984 morgen, 74 vierkante roeden, 
te verklaren tot eene pu blieke delverij ; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHAN:NES PAuLus 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bl.ek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blij kens art. 259 der notulen, dd. 15 Mei 1893, 
in termen van art. 5, van wet no. 18, 1892, en met 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 204, dd. 17 
J uni 1892, in Staatscourant no. 601, bovengenoemde 
plaats van af 29 Mei a.s., proclameer tot eene publieke 
delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 18 en 20 
van wet no. 18, 1892, niet uitgehouden ~s voor mijn
pachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen en water
leidingen en de nabijheid daarvan, met dien verstande, 
dat zij een deel zal uitmaken van de Zoutpansberg
delverijen, afdeeling Leydsdorp, en zal staan onder de 
jurisdictie van de bevoegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 19den dag van 
Mei 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecretaris. 
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-xT ADEMAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaan
_1 ~ sche Republiek, gebleken is, dat het wenschelijk 
is, om de plaats Burgersdorp, no. 169, district Zoutpans
berg, wijk Houtboschberg, van « The Selatie-Hiver G. 
M. & Prosp. Synd. Ltd.,)) gt'oot 223G morgen, 68 vier
kante roeden, te verklaren tot eene publieke delverij; 

Zoo is het, dat ik STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
blijkens art. 259 der notulen dd. 15 Mei 1893, in termen 
van art. 5 van wet no. 18, 1892, en met referte tot 
Gouvernementskennisgeving no. 196, dd. 17 Juni 1892, 
in Staatscourant no. 601, bovengenoemde plaats van af 
30 Mei 1893 proc1ameer tot eene publieke del verij, voor 
zooverre de grond, volgens artt. 18 en 20 van wet no.18, 
1892, niet uitgehouden is voor mijnpachten, bebouwde 
plekken, tuinen, lander~jen en waterleidingen, en de 
nabijheid daarvan, met dien verstande, dat zij een deel 
zal uitmaken van de Zoutpansberg-del verijen, afdeeling 
Leydsdorp, en zal staan onder · de j urisdictie van de 
bevoegde ambtenaren dier delverijen. 

GOD BEHOED LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 19den dag van Mei 
1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

N ADEMAAL door art. 11 van wet no. 3, 1887, is vast
gesteld, dat door den Staatpresident bij proclama

tie zal worden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaamhtden der speciale comrnissie zullen zijn afgeloo
pen, en nademaal bij art. -12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastgesteld, dat de Staatspresident gernachtlgd wordt, 
met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, zulke 
rnaatregelen te treffen, bepalingen te maken en regula
tien uit te vaardigen, als (met betrekking tot kosten als 
anderszins,) hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen. 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, mot advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 260 van de notulen dd.15 Mei 1893, 

De plaats Burgers
dorp no. 169, distr. 
Zoutpansberg, ver
klaard tot een pu
blieke delverij. 

Betreffende de spec. 
commissie tot het 
in orde brengen van 
plaatsen in de wijk 
Rhenosterpoort, 
distr. Zoutpansberg. · 
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proclameer en bekend maak, dat de werkzaamheden van 
de speciale commissie, wij k Rhenosterpoort, district 
Zoutpansberg, onder voorzitterschap van den heer J. L. 
H. du Preez, met betrekking tot de plaatsen, opgenoemd 
in de hieraangehechte lijst, 1) geteekend door den Land
meter-Generaal, zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectie- rapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter-Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden der commis
sie ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uitvoe
ren<ien Raad mo.eten -vvorden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Na afloop van deze drie maanden, zullen van plaat
sen waartegen geen protest is ingekomen, de inspec
tierapporten worden uitgegeven. 

Zoodan.ig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 19den dag van Mei 
1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADEMAAL 2
) het is gebleken volgens desbetreifende 

inforr.natie van wege de autoriteiten te Johannesburg, 
dat de besrnettelijke ziekte de kinderpokken zich heeft 
vertoond in. de Witwatersrand- en Boksburg-del verijen, 
en nademaal de wet no. 4, /1187, algemeene rnaatregelen 
inhoudt tegen verspreiding van besmettelijke en aan
stekelijke ziekten, en nademaal art. 2 der gezegde wet 
voorzieningen inhoudt omtrent het uitvaardigen van 
proclamation betreffende voorzorgsmaatregelen: 

~----·- ----

1
) Deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 7 Juni 1893. 

2
) Deze proclamatie werd goedgekeurd bij E.V.R.B. dd. 24 Mei 1893, 

art. 175. Zie ook Gouvernementskennisgeving no. 111 en 140, 1893. 
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Zoo is· het, dat ik, S'l'EPIIANUS JoHANNES PAULUS 
KRUGER. Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haao, 
krachtens art. 281 zijner besluiten, dd. 23 Mei '1893, 
hiennede proclameer, vaststel en bekend maak, dat de 
volgende bepalingen van af heclen van kracht zullen 
zijn. 

Eerstens. Dat het reeds door mij ingestelde speciale 
kinderpokken-comite te Johannesburg mutatis mutandis 
een centraal comite zal vonnen voor de vVitwatersrand-, 
Boksburg- en Krugersdorp-delverijen en voor alle plaatsen 
onder de jul'isdictie der ambtenaren van gezegde del
verijen. 

Tweedens. Dat genoernd centraal comite de macht 
zal hebben, waar noodig, sub-comites aan te stellen en 
te ontslaan, welke sub-comites de instructies van het 
centraal eomite stiptelijk zullen opvolgen. 

Derdens. Dat het centraal comite dezelfde bevuegd
heid en dezelfde rnacht zal hebben, zooals omschreven 
in artt. 18, 10, 22, 23, 24 van genoemde wet, met dien 
verstande, dat het niet verplichtend zal zijn eenige 
bijeenkomst der inwoners van voornoemde del verijen 
of plaatsen op te roepen. 

Vierdens. 1) Dat van af heden inenting en weuer
inenting, indien door een geneesheer noodig geacht, 
verplichtend zal zijn, voor allen en een ieder, blank of 
gekleurd, binnen de in art. 1 genoernde delverijen en 
plaatsen. 

Vijfdens. Dat binnen genoemde delverijen geen 
bestuurder van eenige goudmaatschappij, stoornfabriek, 
stoommolens of kolenmijnen eenigen werkman of be
diende, blank ot gekleurd, in dienst zal nemen of 
houden zonder dat hij behoorlijk ingeent is. 

Zesdens. Dat eenige overtreding dezec twee laatste 
bepalingen zal worden gestraft in eenig hof, zooals 
omschreven in art. 17 van gezegde wet of daarrnede 
gelijkstaande, met eene boete niet te bovengaande £500 
of bij wan beta ling 1net gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid zes maanden niet te bovengaand.e, of in 
hot geval van kleurlingen, bij wanbetaling, behalve of 
in plaats der gevangenisstraf slagen 25 niet te boven 
gaande. 

Zevcndcns. Dat de bepalingen van wet no. 4, 1887, 
en van deze proclamatie en van de regulatien voor en 
van het centrale comite ook van kracht en van toe
passing zullen zijn, al mocht de ziekte, die op het 
oogenblik heerscht, niet juist kinderpokken genoemd 
worden. 

1
) Gewijzigd door Gouvernementskennisgeving no. 1941 1893. 
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Achtstens. Dat ltet centrale comite verdere regu
latien zal rnogen vaststellen voor de inenting en weder
inenting en strafbepalingen in verband daarmede. 

En ik proclan1eer en gelast en maak verder bekend, 
dat alle personen, verblijf houdende of zich bevindende 
binnen genoemde delverijen en plaatsen, zich stiptelijk 
overeenkomstig deze proclamatie en overeenkomstig 
verdere instructies en regulaties zullen hebben te 
gedragen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden, den 24sten dag van 
Mei 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NADEMAAL 1
) het is gebleken, dat er zich nog steeds 

nieu we gevallen van kinderpokken voordoen in 
Johannesburg en dat er zich eveneens enkele gevallen 
dezer gevreesde ziekte hebben vertoond in de districten 
Zoutpansberg en Rustenburg, en aangezien er wegens 
veelvuldig verkeer van naturellen tusschen gezegde 
plaatsen dreigend gevaar bestaat, dat de kinderpokken 
ook haar verschijning zullen 1naken in Pretoria, door 
welke stad de naturellen gewoon zijn op hun reizen 
her- en derwaarts te passeeren ; en 

Aangezien de algemeene veiligheid en het publiek 
belang eischen, dat er strenge voorzorgsmaatregelen 
worden genomen om voor zoover mogelijk het over
brengen en het verspreiden der kinderpokken in de 
stad Pretoria te voorkomen ; en 

Aangezien artt. 1 en 2 der wet no. 4, 1887, voor
zieningen inhouden omtrent het uitvaardigen van procla
maties, waarbij de vereischte voorzorgsmaatregelen wor
den genomen, en art. 30 der gezegde wet, het inenten 
en weder-inenten in tijd van gevaar verplichtend maakt; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
krachtens art. 391 zijner besluiten, dd. 31 Juli 1893, 
hiermede proclameer, vaststel en bekend maak; 

1
) Zie E.V.R.B. d.d. 1 Aug. 1893, art. 954, bladz. 878 en proclamatie 

u.d. 16 Aug. 1893, bladz. 893 van dit wetboek. ' 
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Dat alle naturellen, verblijf houdende in de stad 
Pretoria, verplicht en gehouden zijn, zich binnen een 
nader door de Regeering te bepalen tijd, te doen inenten 
of weder-inenten, tenzij zij hierin door ziekte worden 
verhinderd of een geneesheer zulks, wegens andere 
redenen, niet wenschelijk acht. 

Dat alle verkeer van naturellen met de stad Pretoria, 
behalve onder zoodanige condities en bepalingen als 
nader door de Regeering zullen worden bekend gemaakt, 
strengelijk is verboden. 

Dat bet reeds door mij benoemde comite van 
waakzaamheid te Pretoria, waarvan de Landdrost voor
zitter is, de macht zal hebben, onder nadere goedkeuring 
der Regeerin.g, verder regulatien vasttestellen voor de 
gezegde inenting en weder-inenting en voor het maken 
van strafbepalingen in verband daarmede; 

En ik proclameer en ge1ast en m.aak verder bekend, 
dat een elk en een ieder zich stiptelijk overeenkomstig · 
deze proclamatie en oyereenkomstig de verdere instruc
tion en regulation onder deze proclamatie uittevaardigen, 
zal hebben te gedragen: 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m\ine hand ten Gouvernernents
kantore te Pretoria, op heden, den 1sten dag der 
maand Augustus 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

~ T ADEMAAL 1
) het is gebleken, dat de kinderpokken 

1. ~ of een andere, maar in ieder geval hoogst be
smettelijke ziekte met dergelijke kenteekenen zich, on
danks de maatregelen, die hiertegen zijn genomen, 
verspreiden, vooral te Johannesburg, maar ook in andere 
gedeelten der Z. A: Republiek, en 

N ademaal er wegens het toenemend en hedendaagsch 
snel verkeer, dreigend gevaar bestaat dat die gevreesde 
ziekte ook haar verschijning elders in de Z. A. Republiek 
zal maken, en 

Nademaal de algemeene veiligheid en bet publiek 
belang eischen, dat er strenge maatregelen worden ge-

1
) Zie E. V. R. B. dd. 15 Aug. 18D3, art. 1083; proclamatie dd. 1 

Aug. 1893 en Gouvernementskennisgeving no. 274, 1893. 

Betreffende de ver
plichte inenting en 
wederinenting te
gen de kinderpok
ken. 
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nomen om, :;mover mogelijk, het overbrengen en het 
verspreiden dezer gevreesde en hoogst besmettclijke 
ziekte te voorkomen, en 

Nademaal artt. 1. en 2 der wet no. 4, '1887, voor
zieningen inhouden omtrent het uitvaardigen van pro
clamaties, -vvaarb\j de vereischte voorzorgsmaatregelen 
worden genornen en art. 30 der gezegde wet het inenten 
en weder-inenten in t~id van gevaar verp1ichtend maakt; 

Zoo is het, dat ik STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
krachtens art. 406 zijner besluiten, del. 10 Augustus 
18~)3, hiermede proclameer, vaststel en bekend maak, 
dat een elk en een ieder verbUjf houdende in de Z. A. 
Hepubliek, verplicht en gehouden is, zich binnen een 
nader door de Hegeering te bepalen tijd te doen in
enten of weder-inenten, tenzij door ziekte hierin ver
hinderd, of tenzij een geneesheer of ander daartoe be
voegd persoon, zulks wegens andere gegronde reclenen 
niet wenscheHik of noodig acht; 

Dat de Uitv. Haad de macht zal hebben verdere 
regu1atien vast te stellen voor de gezegde inenting en 
weder-inenting en voor het maken van strafbepalingen 
in verband daarmede. 

En ik proclameer en gelast en maak verder be
kend, dat een elk en een ieder zich stiptelijk over
eenkomstig de verdere instructien en regulatien, onder 
deze proclamatie uit te vaardigen, zal hebben te gedragen. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 16den dag van 
Augustus 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

-~.JAilEl\lAAL door artikel ·11 van wet no. 3, 1887, is 
1. ~ vastgesteld, dat door den Staatspresident bij procla
matie zal \Yorden bekend gemaakt, wanneer de werk
zaarnheden der speciale cormnissie znllen z\jn afgeloopen, 
en nademaal bij artikel 12 van gemelde wet no. 3, 1887, 
is vastg~steld. dat rle Staatspresident gemachtigd wordt, 
met adv1es en consent Yan den Uitvoerenden Raad, zu1ke 
rnaatregelen te treifen, bcpalingen te maken en regulatien 
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uit te vaardigen, als met betrekking tot kosten als 
anderszins, hem voor de uitvoering van deze wet noodig 
of nuttig mogen voorkomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KRTJGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, proclameer en bekend maak, met advies en con
sent van den Uitvoerenden Raad, blijlums art 450 van 
de notulen, dd. 23 Aug. 1893, dat de werkzaamheden van 
de speciale commissie, wijk Zwagershoek, district 
Waterberg, onder voorzitterschap van den beer F. A. 
Grobler, rnet betrekking tot de plaatsen opgenoemd in 
de hieraangehechte l~ist, 1) geteekend door den Land
meter-Generaal zijn afgeloopen. 

De nieuwe inspectierapporten en generale plannen 
van deze plaatsen liggen ter inzage ten kantore van 
den Landmeter- Generaal. 

Aile protesten tegen de werkzaamheden van de com
missie, ten opzichte dezer plaatsen, zullen bij den Uit
voerenden Raad moeten worden ingeleverd binnen den 
tijd van drie maanden na datum van publicatie dezer 
proclamatie, · na verloop van welken tijd geen protest 
meer zal worden in aanmerking genomen. 

Zoodanig protest zal binnen drie maanden, nadat 
het is gelegd, moeten worden opgevolgd, bij gebreke 
waarvan het zal beschouwd worden vervallen te zijn. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 25sten dag van de maand 
Augustus 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

N ADEMAAL het aan de Heg(.~ering der Zuid-Afrikaan
sche Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk 

:is on1 de pla'tts Welgevonden no. 1772, district Water
berg~ w~ik Nijlstroom, van Gert Frederik van de Venter, 
groot 3353 morgen, 267 vierkante roeden, te verklaren 
tot eene publieke delverij; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULl!S 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu-

1
) Zie voor de hiel' bcdoclde lijst Staatscotwant 30 Aug. 1893. 

De plaats Welge
vonden no. 1772, 
verklaard tot een 
pnblieke delverij. 
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bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art 454 der notulen, dd. 26 Augustus 
1893 in termen van art. 5 van wet no. 8, 1892, en met 
refm~te tot Gouvernementskennisgeving no. 75, dd. 
5 Maart 1892, in Staatscourant no. 586, bovengenoemde 
plaats van af 15 September 1893, proclameer tot eene 
publieke delverij, voor zoo verre de grond volgens 
art. 18 en 20 van wet. n0. 18, 1892, niet uitgehouden is 
voor mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen 
en waterleidingen en de nabijheid daarvan. De licenties 
zullen kunnen worden verkregen na proclamatie bij 
den Landdrost van Waterberg te Nijlstroom, die voor
loopig met de administratie dier velden belast wordt. 

GOD BEHOEDE LA~D EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 26sten dag van 
Augustus 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

DR. VV. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

NADE~L\AL het ter kennis van de Regeering der Zuid
Afrikaansche Republiek is gebrac,ht, dater stappen 

worden genom en om vrijwilligers to werven, of personen 
op te roepen, of een macht te organiseeren binnen deze 
Republiek, of mn vrijwilligers, of personen, of een maeht 
elders aangeworven. opgeroepen of georganiseerd, te 
voeren door deze Republiek, met het doel om krijgs
dienst te verrichten onder of hulp te bieden aan de 
Matabeles in eventueele oorlogen of onlusten, waarin zij 
mogen gewikkeld worden met de Britsch Zuid-Afrik. 
compagnie, of met de gezaghebbenden of personen, 
woonachtig in de landstreek, waarover de gezegde com
pagnie zekere reehten uitoefent; en 

Nademaal het eveneens ter kennis van de Regeering 
der Zuid-Afrikaansche Republiek is gebracht. dat dezelfde 
of dergelijke stappen worden genomen, om in eventueele 
omstandigheden hulp te bieden aan de gezegde Britsch 
Zuid-Afrik. compagnie: en 

Nademaal de Regeering der Zuid-Afrikaansche Re
publiek, in overeenstemming met de beginselen van 
strikte neutraliteit, die zij te dien opzichte heeft te volgen, 
en ingevolge desbctreifende beslissing van den Edelachtb. 
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EersteD Volksraad, art. 1204: dd. 7 Aug. '1890, heeft 
besloten zich geen partij te stellen in quaesties, welke 
mogen ontstaan met betrekking tot grondgebied, gelegen 
ten noorden en noordwaarts van de Republiek; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den ._ Uitvoerenden 
Raad, blijkens Uitvoerende Haadsbesluit art. 477, drl. 
4 September /1893, hiermede proclameer, beveel en be
kend maak, dat het allen en een iegelijk strengelijk 
verboden is, op eenigerlei \\'ijze, hetz~j direct of indirect, 
deel te nemen aan de bovengezegde bewegingen of 
stappen, zullende elk en een iegelijk overtreder dezer pro
clarnatie zulks op eigen risico en verantwoording doen 
en gestraft worden volgens wet, en ik beveel aile com
mandanten, veldkornetten en andere officieren en ambte
naren stiptelijk toe te zien op en te zorgen voor de 
behoorlijkc handhaving dezer proclamatit.l en b~j de 
geringste ovcrtreding daarvan onmiddellijk kennis te 
geven aan de Hegeering der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, zullcnde zij anders gestraft \vorden met de uiterste 
gestrengheid cler wet. 

GOD llEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gcgeven onder mijne hand, ten Gouvernements
kantm e te Pretoria, op heden den vierden dag van Sep
tember achttien honderd drie en negentig. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresidcnt. 

Dn. W. J. LEYDS. 
Staatssecretaris. 

N ADE:'IfAAL de Hegeerlng overeenkomstig ~.vet en be
palingen betrelfende naturellen-locaties de gronden 

van eigenaren voor zoo verre zij binnen de locaties 
zijn gevallen heeft onteigend; 

En nademaal gezegde vroegere eigenaren dus geen 
recht of aanspraak meer op die grcmden n1ogen of 
kunnen maken ; 

Zoo is l1et, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGEH, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek bij deze proclameer, gelast en bekend maak, dat 
de vroegere cigenaren van plaatsen of gedeelten daar
van in de locatiijn gevallen, de naturellen daarop 

57 

Betreffende kaffer• 
locaties. 
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won en de 1 ustig en ongemolesteerd en in het ongestoord 
gebruik daarvan laten; en worden bij deze de eigenaren, 
die vooralsnog gerechtigd zijn tot compensatie verzocht 
en uitgenoodigd om hunne eigendomsrechten en aan
spraken binnen den t~jd van drie maanden van af 
publicatie dezer bij de Regeering in te dienen ter ver
eifening of compensatie in grond of geld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gou vernements
kantore te Pretoria, op heden den 18clen dag van 
September 18U3. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staa tspresiden t. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

NT ADEMAAL 1
) bjj art. 138 van de G rondwet bepaald 

1 is, dat voor de behoorlijke en werkdadige uit
oefening van het administratief bestuur, aangehaald en 
omschreven in artt. 136 en /137 van gezegde Grondwet, 
de Zuid-Afrikaansche Republiek in districten zal worden 
verdeeld, waartoe behooren wijken, steden en dorpen; en 

Nademaal de Edelachtb. Eerste Volksraad in z~jne 
zitting van den 31sten Juli 1891, b~j art. 1205 van zijne 
besluiten van dien datum, zijne goedkeuring heeft ge
hecht aan het stichten van een dorp Dullstroom op een 
zeker gedeelte van de plaats Grootsuikerboschkop, ge
legen in de wijk Steenkampsberg, district Lijdenburg; 

Zoo is bet dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULVS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
bl~jkens art. 568 zijner notulen, gedateerd 9 October 1893, 
bij deze proclameer en bekend maak, dat op de plaats 
hierboven genoernd, een dorp is gevestigd onder den 
naarn van Dullstroom en dat gemeld dorpsgebied zal 
zijn onderworpen aan de administratieve controle en 
het bestuur van de Hegeering der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek, en de administratie en bet bestuur er van 
in handen zal gesteld worden van zoodanige ambtenaren, 
als daartoe reeds aangesteld zijn of hierna door de 

1
) Zie Eerste Volksraadsbesluit d.d. 31 Juli 1891, art. 1205, en 

Gouvernernentskennisgeving no. 2/1892. 
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Regeering der Zuid-Afrikaansehe Hepubliek zullen wor
den aangesteld. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 9den dag van 
October achttien honderd drie en negentig. 

S. J. P. KRUGER., 
Staatspresident. 

F. T. KROGH, 
Vv d. Staatssecretaris. 

~TADEMAAL 1
) het aan de Regeering der Zuid-Afri

_l ~ kaansche Republiek wenschelijk is gebleken, om 
meer geinak dan tbt nu toe bestaat daar te stellen, 
voor het wederkeerig verzenden van pakketten tusschen 
deze Hepubliek en het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannie en Ierland en zekere vreemde landen, door 
tusschenkomst van bet departement der posterije'n van 
de kolonie de Kaap de Goede Hoop; 

En nademaal het dus wenschelijk is gebleken eene 
overeenkomst aan te gaan voor het wederkeerig ver
zenden van pakketten, tusschen dezen Staat en het 
Vereenigd Koninkrij k van Groot-Britannie en Ierland 
en vreemde landen, onder zoodanige voorwaarden en 
bepalingen als worden uiteengezet in de overeenkomst, 
zooals gepubliceerd in de Staatscourant van 1 Novem
ber 189~~; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNUS PAULUS 
KRUGER, ingevolge de machtiging Inij verleend bij 
artt. 78 en 79 van wet no. 1, 1886, hiermede procla
meer, verklaar en bekend maak, dat de bovengenoemdc 
overeenkornst van kracht zal zijn van af den 1sten dag 
van Jnni 1893. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder m~ine hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, den 27sten dag van October 1893. 

S. J. P. KHUGEH, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

1
) Zie de Gouvernementskennisgeving zonder nummer, het eerst 

voorkomende na Gou vernementskennisgeving no. 338/1893. 

Inwerkingstelling 
der postpakketcon
ventie tusschen de 
Z. A. Rep. en Enge
land. 
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NADEMAAL het ~an de Regeeri!1g der Zuid-Afrikaa.~
sche Hepubhek gebleken IS, dat het wenschehJk 

is orn de plaats Onverwacht no. 1323, wijk Komatie, 
district Lijdenburg, van den eigenaar P. H. Fick, groot 
3481 morgen en 65 vierk. roeden, te verklaren tot eene 
publieke delverij; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 674 der notulen dd. 5December 1898~ 
in termen van art. 5 van wet no. 18~ 1892, en met 
referte tot Gouvernementskennisgeving no. 87, dd. 20 
April 1893, in Staatscourant no. 650, bovengenoemde 
plaats van af 20 December 1893, proclameer tot eene 
publieke delverij, voor zooverre de grond volgens artt. 
18 en 20 van wet no. 18, 1892 rliet uitgehouden is 
voor mijnpachten, bebouwde plekken, tuinen, landerijen 
en waterleidingen, en de nabij heid daarvan met dien 
verstande dat gemelde plaats een deel zal uitmaken 
van de Kaap Delverijen, en zal staan onder jurisdictie 
van de bevoegde ainbtenaren dier delverijei1. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 5den dag van De
cember 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staats president. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretads. 

NADEMAAL bet aan de Regeering der Zuid-Afdka. ansche 
Regeering gebleken ~s,_ dat bet wenschel~jk is, om 

zeker gedeelte der plaats Dwarsvlei, no. '115, district 
Pretoria, Krugersdorp-delverijen~ toebehoorende aan den 
eigenaar D. J. Oosthuizen C.A.zoon, en groot 2622 Inorgen, 
427 vierkante roeden, te sluiten als publieke del verij, 
daar geen gegronde b~zwaren hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is bet, dat 1k, STEPHANUS JoHANNES PAuLus 
KRUGER, Staatspresiclent der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, blijkens art. 678 der notu len, dd. 5 Dec. 1893, 
en in overeensternming met art. 60 van wet no.18, 1892, 
en met referte tot Gouvernementskennisgeving no. 67, 
dd. 8 April 1893, in Staatscou1·ant no. 646, bovengenoemd 
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stuk grond van af den 20sten dezer maand sluit als 
eene publieke delverij, onder nadrukkelijke voorwaarde, 
<lat geen standplaatsen of erven op dien grond zonder 
de toestemming der Regeering zullen worden uitgegeven, 
en dat de grond niet zonder de toestemming der Re
geering zal ornheind worden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouvernementskan
tore te Pretoria, op heden den 9den dag van December 
1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staa tspresiden t. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

NADK\'IAAL het aan de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
..L Hepubliek gebleken is, dat het wenschelijk is, om 
bet gedeelte der plaats Olifantsvlei no. 86, distr. Heidel
berg, Witwatersrand-delverijen, van de eigenaars G. van 
Zijl en F. E. Prins, te sluiten als publieke delverij, daar 
geen gegronde bezwaren hiertegen zijn ingekomen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek met advies en consent van den Uitvoerenden 
Haad, bl~i kens art. 699 der notulcn, dd. 7 December 
-1893, en in overeenstemming met art, 60 van wet no.18, 
-1892, en met referte tot Gouvernementskennisgeving 
no. 25, dd. 6 11-.ebruari 1893, in Staalscourant no. 637. 
bovengenoemd gedeelte van af den 27sten December 1893 
sluit als eene publieke del verij, onder' nadrukkelijke 
voorwaarde, dat geen standplaatsen of erven op dien 
grond zonder de toestemming der Regeering zullen 
worden uitgegeven, en dat de grond niet zonder toe
stemming (ler Hf'geering zal mnheincl -vvorden. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder' mijne hand ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 11den dag van 
December 1893. 

S. J. P. KRUGEH, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Gedeelte der plaats 
Olifantsvlei no. 86, 
gesloten als publie· 
ke delverij. 
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N ADE:\fAAL .het aan de R~geering der z.uid-Afrikaanscbe 
Republ1ek wenscheliJk gebleken 1s, dat zal worden 

bepaald, welk pad van af Vr~iheid naar de brug over 
Bloedrivier zal beschouwd worden als publieke weg; 

Zoo is bet, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, 
volgens art. 710 zijner notulen, del. 13 December 1893, 
bij deze den weg van af Vrijheid naar de hrug over 
Bloedrivier proclameer en vaststel, als gaandc deze weg 
over de navolgende plaatsen en gronden, te weten: 

Van af Vrijheid over Doornlaagte no. 472; over 
Gouvernementsgrond no. 262; Zaaifontein no. 143; Ar
cadia no. 660; Gegund no. 626; Dubbelrecht no. 508; 
Gouvernementsgrond no. 687; Midlum no. 609; Brak
fontein no. 116 en Gouvernementsgrond no. 664, alwaar 
de weg aan de brug aansluit. 

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven onder mijne hand ten Gouver'nements
kantore te Pretoria, op heden, den 18den dag van 
December 1R93. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
Wd. Staatssecretaris. 

N ADEMAAL bij art. 140 van de Grondwet bepaald 
is, dat voor de behoorJijke en werkdadige uit

oefening van bet administratieve bestuur, aangehaald 
en omschreven in artt. 138 en 139 van gemelde Grand
wet, de Zuid-Afrikaansche RepuLliek in districten zal 
worden verdeeld; 

En nademaal door den Edelachtb. ]i:ersten Volks
raad onder art. 1083 zijner notulen, dd. 25 J uli 1890, 
is besloten de Hegeering te machtigen Ca1 olin a tot 
een district te verklaren volgens wet, en de Regeering 
op te dragen de noodige schikkingen te maken, orn 
aan het verzoek van memorialisten te voldoen; 

Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JoHANNES PAULUS 
KnuGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Repu
bliek, met ad vies en consent van den Uitvoerenden Haad, 
blijkens art. 741 zijner notulen, dd. 21 December 1893, 
hiermede proclameer en bekend maak, dat ik bepaald 
en vastgesteld heb het district Carolina, bearensd en 
omschreven door de navolgende lijnen: ,_, 
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'Tusschen Lijdenburg en Carolina : 

Van Viljoensvlei af tot aan de Middelburg-l~in waar 
die spruit in Elandsspruit loopt; met Elandsspruit af 
tot waar de Godwanrivier in laatstgenoemde spruit 
valt; van daar met een rechte lijn naar den Spitskop 
in de geut, en van daar met de grens tot aan Umsla
baniekop. 

'Pnsschen Ermelo en Carolina: 

Van bet Zuidelijke hoekbaken van de plaats Grob
lersrecht no. 152, ten Westen aan de Mirldelburglijn 
over de pJaatsen: Op Goede Hoop no. 148, Kromkrans 
no. /147, Vaalwater no. 153, Vaalbank no. 146, Vaalbult 
no. '1G5, Goed.e Verwachting no. 14'1, Tevreden no. '161, 
V rijhei.d P.o. /164,, Lusthof no. '127, Fairview no. 126, 
Glentyan no. 130, Tarbert no. 17; van daar rnet de 
grens of waterscheiding tot men aan de Swaziegrens 
komt, beginnende met de plaats Spioenkop no. 177, 
langs oe Noordelijke lijn der plaatsen Warberton, no. 
180; W eltevreden no. 1402, Klipplaatdrift no. 227, 
Vlakfontein do. 226, Pitlville no. 200, De Brook no. 
201, Ronnietrais no. '196, Elandsspruit no. 477, Lochiel 
no. 21.4,, Belvedere no. 216, Zwaluwnest no. 229 en 
Bellijsgoed no. 221, tot waar het noordoostelijke hoek
baken van laatstgenoemde plaats aan de Swaziegrens 
komt. 

En verder proclameer, stel ik vast en vestig ik, 
gelijk ik doe bij deze, een hof van een Landdrost ten 
dorpe Carolina of later op zulk een andere plaats binnen 
ge1neld district als zal worden bekend gemaakt. 

En voorts dat van af en na den 3d en April 1894, 
het district Carolina zal zijn onclerworpen aan de juris
dictie van het hof van eon Landdrost bij deze procla
rnatie opgericht en gevestigd, en aan de autoriteit van een 
l .. anddrost en andere ambtenaren als benoemd, verkozen 
of hierna aangesteld zullen worden voor de adrninis
tratie van het district; en dat het van af 3 April/1894, 
dus zal ophouden onderworpen te zijn aan de jurisdictie 
en autoriteit van eenig ander landdrosthof of van eenig 
ambtenaar, ondct· wien ecntg gedeelte van gezegd district 
vroegel' was geplaatst. 

En opdat elk misverstand worde vermeden met 
betrekking tot de jurisdictie van het hof van den Land
drost te Carolina, en van den arnbtenaar of de ambtenaren 
als hierna aa11gesteld, gekozen of benoemd, mogen 
worden voor de administratie van het gezegde district~ 
proclatneer ik bij deze, dat in ieder geval, waarin de 
grenslijn van genocmd district eene plaats of boerderij 
mocht kruiscn, zulk eene plaats ofboerderij zal behooren 
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tot het district, waarin de woning van den occupant 
gelegen is, tenzij de eigenaar of bewoner van zoodanige 
plaats niet mocbt verkiezen te behooren tot bet district, 
waarin zijn woonstede gelegen is, doch wel tot bet aan
grenzende district, waarin het andm e gedeelte zijner 
plaats, aldus door de lijn ge1uuist, gelegen is; in welk 
geval de eigenaar of bewoner ilaarvan binnen drie 
maanden na publicatie dezer kennis zal geven aan den 
veldkornet van de wijk, waaronder hij thans ressorteert, 
alles met dien verstande, dat gezegde eigenaar of bewoner 
onder de jurisdictie van zijn tegenwoordigen veldkornet 
blijft tot dat aan zijne kennisgeving deflnitief gevolg is 
gegeven, en dat na bet uitbrengen zijner keuze als 
bovengemeld geene verandering daarin kan of zal worden 
gebracht. 

GOD DEHOEDE LAND EN VOLK. 

Gegeven. onder mijne hand, ten Gouvernements
kantore te Pretoria, op heden den 21sten dag van de 
maand December 1893. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

c. VAN BOESCHOTEN. 
Wd. Staatssecretaris. 

BELANGRIJKE 

GOUVERNEMENT~KENNI~GEVINGEN 

gedurende 1893. 

No. 453. R. 3863/88. 

Publicatie der gas- en der electriciteits-concessie 
en der akte voor straatverlichting te Pretoria. Zie 
Staatscourant 25 Januari 1893. 

R. 15114/92. 
Publicatie der « Huishoudelijke regulaties van de 

Krugersdorp dranklicentie-commissie )), Zie Staatscourant 
4 Januari -1893. 
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REGULA TIEN 1
) 

r1s93 

R. 485j92. 

\rOOR J)]i.: AD"MINISTRA'riE VAN DE POSTSPAARBA~K DER 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Ingovolgo art. 2 van wet no. 9, 1892, bopalendo do 
<laarstelling on hot beheer' van eon postspaarbank voor de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, worden hiormode gopnbliceercl 
de onderstaande regulation on bepalingon botrekkelijk do 
administratie van ontvangst on terugbetaling van inleggeldon, 
goedgekeurd en vastgosteld bij Uit\'OereTide Raadsbesluit, 
art. 941, del. 29 December 1892. 

1. Iecler postkantoor door den Postmeestor-Genoraal Wanneer de post
bolast mot hot ontvangen van inleggeldon en do uitbetaling spaarbank open is 
van terngtrokkingen aan inleggers, zal voor dat cloel geopencl voor het publiek. 
r,ijn gedurendo de uren, vastgesteld voor de uitreiking on 
uitbetaling van post,vissols. Die nren worden aan do buiten-
zijcle van hot kantoor aangekondigd. De Postmeester-Generaal 
heeft on behoudt het recht die urcn to wijzigen of to ver-
ancleren. 

2. \Vie inlcggcr of deponeerder in de postspaarbank Vorm van de ver
wenscht te worden, is vorplicht bij hot storton van de oerste klaring door den in
inloggelden, zijne vollc namen, beroep en woonplaats op te legger afteleggen. 
geven aan den ambtonaar, die de inleggelden ontvangt, en 
bij die gelegenheid de navolgende verklaring afteleggen en 
te teekenen : 

Schedule A. 

Depositaboek. P.S.B. 1. 

No. 

Vetklaring van den deponeercler bij het eerste deposito van gelclen. 

(V ollen naam) Ik 

(\Voonplaats) te 

(Beroep) 

verldaar hiCI·medo aan den Postmeestcr-Gcneraal, dat ik ten 
behoove van mijzelven begeerig ben een deponeerder te 
worden in de postspaarbank. Ik verklaar, dat ik noch direct 
noch indirect gerechtigcl ben tot eenige som of sommen 
staande in de boeken nm de gezegde postspaarbank, op 
mijn eigen naarn of op den naam van eon anderon persoon 
of personcn ; en ik stem hiermedo toe, dat mijne deposita 

1
) Zie art. 2 wet no. 9, 1892. 
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in do ge11egde postspaarbank zullen worden beheerd over
eenkomstig de wetten en regulation derzelve. 

Gegoven onder mijne hand op dezen 
dag van 189 

Gcteekoncl door gcr,egclcn cloponoercler 111 mijne tegen
woordigheid. 

Indien de deponeerder niet schr\jven kan, n10et het 
ommestaand ccrtificaat worden ingevuld en geteekencl door 
twco gctuigen boven den ouderdon1 van 16 jaar. 

Ingcval het bcclrag worclt geclcponccrd ten bate van eon 
tuinclm:jarige, onder de r,evcn jaar oud, moot delle verklaring 
ten behoove van den Ininclerjarige, worden geteekend door 
con der ouders of voogdcn. j)en datum waarop de minder
jarige den ouderdom van r,cvcn jaar zal bereikt hebbcn, 
moet hicr worden inge \'nld. 

Zcvcn jaar oud op den dag 
Yan 189 , v66r welken datum goon deposita 
mag teruggetrokken worden. 

Certijicaat. 

\V\j de ondergcteekenden certificoeren hiormodo, dat do 
verklaring aan de keerr,ijdo hiervan gedrnkt, voorgelczen 
1vord in bijzijn van den cloponeerdor en onsllelven, en dat 
de deponeerder verkla:,n.le der,elve te verstaan. 

Hand teekcning. 
Beroep. 

Hand teekening, 
Beroep. 

Eon oxentplaar van dor,e verklaring wordt in elk inleg
hoek gedrukt on rnoet door den inlegger ook daarin worden 
geteekencl. Beitlo vorklaringen Inoeten door den ambtenaar, 
die do inleggelden ontvangt, als getuige mode onderteekcnd 
worden, of geteckencl r,ijn in tcgcnwoorclighcid van cencn 
Landdrost, Vreclcrechter of Prcdikant. Inclicn de pcrsoon, 
die de storting of hot dcpositnm maakt niot kan schrijvon, 
nwet hij r.\jn rnerk on za1 r,oodanigc verklaring alsdan door 
1ninstens twcc gotnigen \VOrden ondcrtcckcn(l, waarvan een 
(len inlegger hokowl moot r.ijn. 

~L Aile inlcggelden ontvangen (loor canon Postrneester 
of ambtcnaar van hot postdepartcmont, voor dat doel aan
gestold, r.ullcn (ladclijk door hem worden gobockt in hot 
inlcgboek yan don inleggcr, 1vclkc booking (loor hem zal 
gctcckend worden en yoorzicn moot zijn van cen afdrnk 
nm clen datumr;t~mpel van r.\jn kantoor. :Het bookje zal 
daarna aan den 1nlegger worden afgcgeven om door hem 
to worden bcwaarcl. De Postmcestcr moot van clkc inlago 
1net de cerstc post aan den Postmeestcr-Generaal opgavc 
doen op cen daarvoor vast to stollen vorm met invulling 
van alle bijwnderheden. · 
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4. Van elken inleg wordt den inlegger binnen 14 dagen 
door den Controleur der postspaarbank to Pretoria eon deels 
gedrukte, deels schriftelijk ingevulde kennisgeving (P.S.B.5) 
direct gezonden, houclende de mededeeling dat die inleg 
behoorlijk op zijne rekoning is gebookt. In die kennisge
ving is ook opgenomen, hot tegood des inleggers, het
welk hij ten govolge van hiorbecloelclon inleg heeft verkre
gen, zoodat hij door zijn boekjo to raaclplegen kan zion of 
hot claarop vermelcle tegoed claarmecle overeonkomt. Ont
dekt hij bij hot vergelijkon oonig verschil, dan is hot om 
moor dan eon reden van veel bclang, dat hij den Controleur 
daarvan onvorwijld venvittige. 

Inclicn de inlcgger doze erkcnning nict bin non 21 dagen, 
nadat de inlage geschied is, van hot gcneraal postkantoor 
ontvangt, wordt hij verzocht claarvan dadclijk aan den Con
troleur kennis te gevon op con gedrukten vorm (P.S.B.11) 
voor dat doel bij Postmeesters verkrijgbaar, welke kennis
geving door den inlegger postvrij mag worden verzondcn. 

5. Inlagen van eon shilling of cenig gotal shillings, of 
pond en en shillings, zullen ontvangen worden. van eon in
logger aan eenige postspaarhank, opgericht als voormeld, 
tenzij door eon porsoon niet minder dan een shilling 
of moor dan £25 op eon clag gedeponeerd worclt of niet 
moor dan £100 in eer1 jaar (gerekend van af 1 J anuari tot 
31 December), en ingeval hot geheele bedrag op crecliet van 
cenig persoon goon £300 to boven gaat uitgezonderd de 
rente. Alle inlagcn, na de cerste, worden, onverschillig waar 
het boekje is uitgcgeven, op elk kantoor aangenomen. 

6. Inlagen kunnen gemaakt worden door of ten voor
deele van personen onder 21 jaar oud, on torugbetalingen 
kunnen geschieclen aan minderjarige inleggers, mits zij hoven 
de 7 jaar oucl zijn en de inlagen door henzclven zijn ge
maakt. In gevallen, waar de golden gedeponeerd r-ijn voor 
kincleren onder de 7 jaar, door ouders of voogden, r-ullen 
die golden alleon kunnen worden uitgotrokkcn nadat zoo
danige minderjarigen den ouclerdom nm 7 jaar hehhen 
bercikt, met schriftelijke toestemming van onder of voogcl, 
die met den mindorjarigc hot ontvangstbowijs moot tcekenen. 

7. Inlagen kunnen door meisjos of gohuwclo vrouwen 
gcdaan on door haar worden ternggetrok ken. Jndion gol(len 
gedeponecrcl worden v66r hot huwel~jk, mogon (lie daarna 
door (lo vrouw in eigon naam worden teruggotrokkon. 

8. Inlagon znllon in ontnwgst gonomon ·worden van 
twec of moor personcn op Jmnno gozamenl~jkc rokening, 
mits eon of moor hunner niot reeds inleggcrs zijn. Do vollo 
namon, bcroepon on woonp1aatsen nm boi(lon of elk der 
inloggors mooton won1cn opgcgovcn, en goenc gelclcn r-ullcn 
worden torngbctaald dan op eon sehriftolijk aam';oek van 
alle helanghebbenclen. 

8. Inlagon vom· eon spcciaahlocl ten behoove van clorden 
kunnen gedeponeerd worden onder hepaling dat daarover 
door don inlogger eerst r-al knnnen worden beschikt b~j zijn 
meerderjarigheicl, bij hot slniten van eon huwelijk of eon 

Mededeeling v. in
leg aan den contro
leur der postspaar
bank. 

Minimum en maxi
mum der inlagen. 

Inlagen voor of door 
minderj arigen. 

Jnlagen door meis
jes of gehuwde 
vronwen. 

Inlagen voor geza
menlijke rekening. 

Inlagen ten behoove 
van derden. 
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ander te bepalen tijdstip. Van dergelijke bepaling wordt 
door den postbeambte op de verklaring van den inlegger 
en de eerste blad.zijde van hot spaarbankboekje melding 
gemaakt. 

10. Inleggers r,ullen oene rente van 3~/t~ ton honderd 
per jaar ontvangon, welke rente alleen berekend. wordt op 
volle ponden, of hot meervoud daarvan, en wel van af den 
eersten dag d.er maand. volgende op dien waarop do inleg 
geschiod is,. on welkt:. gerekencl r,al W(~rden op te houclen 
op don eorsten dag van de maand, waarm hot bedrag terug
getrokkon wordt. Geene rente worclt betaalcl, wanneor eon 
bedrag niet minstons clrie maanden ged.eponeercl was. Rente 
wordt borekend tot den 31sten dag van December van elk 
jaar on zal bij hot kapitaal gevoegd worden en eon deol 
daarvan uitmaken. 

Indien iemand echter in den loop van hot jaar hot ge
hoele bedrag, op zijn crediet staancle, terugtrekt, zal de rente 
daclelijk worden b~jgorekend on uitbetaald.. Zoodra het kapi
taal met de rente tezamen eon be drag van Ji 400 uitmaakt, 
zal geene rente meer betaald of bijgerekend. worden. 

11. Hot boekjo aan ecnon inlogger afgegeven b~j hot 
maken van den eersten inleg, wordt vrij van betaling ver
schaft; zoo ook eonigo daaropvolgonclo bookjes, wanneer hot 
oerste vol is. Spaarhankooekjes, die, naar hot gevoelen der 
posthoambten of van den controleur om do een of andere 
reden niet moor kunnon clicncn, worden kosteloos vervangen 
door niouwo boekjes, tegen intrckking der oudc. 

12. Inclien de inloggcr zijn boekjo verliest, client hij 
daarvan cladelijk aan don controleur konnis to geven, en 
wanneer hij eon duplicaat vorlangt moot hij bij don Post
meester-Goneraal daarvoor Hchriftel~jk aanzoek cloon, met 
hijvoeging eener beeedigdo verklaring, vermcldende de 
omstandigheden waaronder het boekje verloren is gegaan, 
tevens 2s. 6d. in postzegels remitteerende als betaling voor 
een nieuw boekje; wordt hot verzoek niet toegestaan, zal 
de 2s. 6d. worden tcruggezonden. Aanvragen om cluplicaat
boekjes worden 30 dagen na ontvangst in behancleling go
nomen ten eindo t~jd te stollen voor verclor onderzoek naar 
hot vormisto hookjo. DuplicaatbookjoH r,ijn van do oor
spronkelijko oJHlor_scheiden door do gedrnkto aanwijzing 
"Dnplicaat" op <len omslag. Oorspronkolijko hoekjos, 'raar
van duplicaten zijn afgegon•n, worden bij <~ventneele aan
bieding door den postbeambte teruggehouden en aan den 
controleur opgozonden, Van clio ternghoudin~ worclt des
verlangd eene Rchriftolijke crkenning aan den homler 
afgcgeven. 

18. Ieder inlcggor r.a1 oenmaal in elk jaar, en wel in de 
maancl waarop de eorste inleg gcschieclde, zijn boekje zenden 
aan (len eontrolour van de pot~tt~paa.rbank te Pretoria, ten 
eindo tc worden vergelekon met do boekon van hot hoofcl
kantoor on hoofdzakelijk mot het doel om de aan den 
inlegger verschuldigde rente daarin te boeken. Een boekje 
dat niet op den bestemden tijd aan den controleur is opge-
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zonden ter invulling van de rente, wordt door den post
beambte van den inlegger ovorgenomen tegen quitantie, en 
aan den controleur opgezondon. 

14. Geen postgeld zal door de inleggers behoeven be- Geen postgeld daar
taald te worden bij het verzenden hunner boekjes naar het voor verschuldigd. 
hoofdkantoor, of voor de verzending van eene kennisgeving 
van niet-ontvangst van crkenningcn, of voor aanvragen om 
terugbetaling of voor eenige mededeeling of corrospondentio, 
aangaande ingelegde gelden of boekjes, mits hot boekjo, do 
brief of correspondentie wonlt verzonden in eenon omslag, 
daarvoor bostem(l en gratis aan allo postlmntorcn vcrkrijg-
baar. 

1i5a. \Venscht eon inlcgger torughetalinp; nm hot geheel 
of eon gedeolto van zijnen inleg, dan moot h\j daartoe 
applicatic makcn op eenen gcdrnktcn vorm voor dat clocl 
hestemd (P.S.B.6), die kosteloos vorkrijgbaar iR op alle post
kantoren. Daarin moot de inloggor opgoven den naam van 
hot kantoor, alwaar de eorstc inlcg geschieddc, hot bedrag, 
dat hij wenscht torug to trekkcn, zijn beroep en woonplaats 
en den naam van hot kantoor, alwaar hot bedrag betaalbaar 
zal gemaakt word m. Op ontvangst van doze applicatie, bo-
hoorlijk in alle bijzonderheden ingevuld, zal eene machti-
ging tot terugbetaling aan den applicant per post gezonden 
worden, betaalbaar aan hot kantoor door hem opgegevcn, 
welke machtiging wordt vcrleend op ecnen gedrukten vorm 
(P.S.B.S). 

b. Met dezclfdc post zal aan den postmeester, op wicn 
de machtiging verleend is, eenegelijkluidcnde kennisgoving 
worden gezondcn. Op elke machtiging wordt de balans 
vermeld, dat don inlegger, volgens zijne ten gcncraal-post
kantore aangehoudene rckening-courant ovcrblijft, na aftrok 
van het aan hem op die machtiging nit tc betalen bedrag. 
Dit stelt den inlegger in staat na tc gaan of voornoerl}(le 
rekening-courant al dan niet sluit n1.et bet crediet op zijn 
boekje aangewczcn. Bestaat or eenig verschil, dan moot hij 
zulks dadelijk aan den controleur dcr postspaarbank to 
Pretoria rapporteeren. 

c. De rnachtiging 1noet door don inleggcr ter betaling 
worden aangeboclcn, ten kantorc waar die betaalbaar is ge
maakt, tc zamen met zijn bockjc. Hot bcclrag claarvan zal 
cchtcr niet kunncn worden uitbetaald, alvorons de post
meester de desbetreffende kcnnisgeving (P.S.B.7) van het 
hoofdkantoor zal hebbcn ontvangen. Indien deze kennis
geving en de machtiging tot uitbetaling in alle bijzonder
heden ovoreenstemt, kan die, na door den inlcgger getee
kend te zijn, worden uitbctaald. 

d. Het bedrag, tcruggetrokken of uitbetaald, moet door 
den postmcester in hot boekje "\vorclen geschreven, en nadat 
hij clio inschrijving getcckend, en van eon afdruk van zijn 
datumstempel voorzien zal hob ben, moot het boekje aan den 
deponeerder worden teruggegcven, ingeval voldaan is aan 
artikel 13 dozer regulation. Is echter de uitbetalin~ eene 

Ternghctaling v. in
lagon. 
Teckening v.appli
catievorm. 

Machtiging aan 
postmeester tot nit
betaling. 

Vertooning der 
machtiging. 

Boeking van uitbe· 
taalde gelden. 
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geheele afdoening van kapitaal en rente, moet hot boekje 
aan den controleur van de postspaarbank te Pretoria. worden 
toegezonden. 

e. Machtigingen of orders tot uitbetaling zijn slechts 
voor zos weken, na uitreiking, goldig. Na het verstrijken 
van dion terrnijn zijn zij vorvallen on kunnen terugbetalingon 
alloen goschioden na niouwo aanvrage in den gowonen vorm. 
Bij dergelijko aanvragon moet de vcrvallen machtiging tot 
nitbetaling worden overgelegd. 

f. Imlion de postbeambten, b\j vcrgelijking der hand
teekeningen op de quitantie aan den voot der machtiging 
tot uitbetaling, met de handteekening van den inlegger in 
hot boekje op de daarvoor bestemde plaats eenig verschil 
ontdekt, hetwelk tot een vermoeden van misbruik aanleiding 
geeft, client hij zich door andere middelen te overtuigen dat 
de . persoon, die de handteekening maakte, werkelijk de 
persoon is, waarvoor h~ zich uitgeeft; mocht er b~j don 
postbeambte dan nog eenige twijfel bestaan, moot de be
taling gestaakt en de zaak gerapporteerd worden aan den 
controleur van de postspaarbank to Pretoria. 

16. Terugbetalingen zqllen aileen geschiedon aan den 
inlogger porsoonlijk of aan don houder van oene bohoorlijke 
volmacht, door den inlegger getoekencl, in tegenwoordigheid 
van een landdrost, vrederechter of prodikant van het district 
waar hij woonachtig is. Ingeval de inlegger buitenslands 
woonachtig is, moet zijne handteekening gecertificeerd worden 
door do wettige autoriteiten van do plaats zijner inwoning. 
In beide gevallen moot eon daarvoor bestemde vorm P.S.B.9) 
gebruikt worden, welke kosteloos verkrijgbaar zijn aan alle 
postkan toren. 

17. Rekeningen van inleggers, uitgezonderd die, aange
gaan onder bepalingen van artikels G en 9 dozer regulation, 
die voor een tijclpork van zovon of meer jaren onveranclercl 
in de boeken blijvon, hetzij door hot inleggen of do uittrokking 
van golden (hot bijvoegon van rente uitgezonderd) zullen 
met geene verdero rente gecreditoord worden. 

18. De fondsen, gedeponeerd op het crediot van iemand, 
die later mocht komen te overlijden, worden niet uitbetaald 
dan aan den persoon, die claartoe de schriftelijke toestemming 
heoft ontvangen van den \Veesheer der Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek, of die zijne aanstelling als oxecuteur in den boedol 
van den overleden inlogger overlegt. 

19. Wanneer de postmeester geene voldoende fondsen 
voorhanden heeft ter uitbetaling van machtigingen tot terug
betaling, kan hij van don Landdrost, Mijncommissaris Civiel~m 
Commissaris, Resident-Vrederechter of eenig ander ar{1btenaar, 
belast met de ontvangst van golden voor on ten behoeve 
van het Gouvernemont, op de plaats zelve woonachtig, 
voorschotten voor dat doel ontvangen, tegen afgifte van eono 
behoorlijko quitantie. 

~0. Geon inleg,. gemaakt onder voorzieningen dezer re
gula hen, za1 gcbez1gd kunnen worden door de Regeering 
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der Zuid-Afrikaansche Republiek tot dekking van eenigen 
eisch of vordering, die zij heeft of hierna mocht hebben· 
tegen eenigen inlegger, hetzij voor belastingen of anderszins. 

21. Eenig ambtenaar, werkzaam onder het postspaarbank
departement, is verboden aan iemand eenige informatie te 
geven, hoeookgenaamd, aangaande eenige rekening in de 
postspaarhank, tenzij hij vooraf de geschreven machtiging 
daartoe yan den Postmeester-Generaal of controleur van de 
postspaarbank heeft verkregen, behalvo met betrekking tot 
zijne eigene rekoning aan een inlegger in hot lmntoor waar 
:wodanige inlegger eene storting heeft gemaakt. 

22. De Postmeester-GeEeraal zal alles in t~ijn yermogen 
doen, om bedrog tegen to gaan, en zal d6or t~ijne ondor
geschikten altoos vooraf trachten uit te vinden of de persoo:1, 
die aanzoek doet om betaling en het inlegboek aanbiedt, 
werkelijk daartoe gerechtigd is, doch ingeval hot mocht 
gebeuren, dat eenig persoon, met het oogmerk om to bedriegcn 
zich voordoet eon inlegger to t~ijn, de kennisgeving van 
terugtrekking van inlcg inzendt, en daarna op vertoon van 
het inlegboek, en na aan aile regelen te hebben voldaan, bet 
geld ontvangt, zal de Postmeester-Generaal of de Hegeering 
niet verantwoordelijk zijn voor hot geld. 

23. Wanneer zich eon geval voordoet, waaromtrent geene 
voorziening is gemaakt in deze regulation, moet daarvan 
dadelijk worden rapport gedaan aan den Postmeester-Generaal, 
die alsdan naar omstandigheden de noodigo instruction 
geven zal. 

24. Deze regulation zullen in working treden op den 
eersten dag van J anuari 1893. 

G.P.K., 20 October 1892. 

No. 47. 1) 

ISAAC VAN ALPHEN, 
Postmeester-Generaal. 

R. 850/93. 

Ter algemeene informatie worden hiennede gepu
bliceerd de navolgende voorschriften met betrekking 
tot het rnunten van goud, door private personen aan~ 
geboden, goedgekeurd bij Uitvoerende Raadsbesluit art. 
101, del. 23 Februari 18H3. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 24 Februari 1893. 

1
) Zie bladz. 249 en 250 van dit wetboek, 

Informatien aan 
derden verboden. 

Maatregelen tot het 
voorkomen van be
drag. 

Postm.-Gen. kan na
dere instructies ge
ven. 

Aanmnnting v. gou
den mnnten door 
pa1 ticulieren. 
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Overeenkomstig art. 10, en als vervolg op art. 9, der 
Muntwet voor de Zuid-Afrikaansche Hepubliek 
van den 7den Augustus 1891, worden de volgende 
bepalingen voor de aanrnunting van gouden 
munten voor rekening van particulieren, vast
gesteld. 

1. Het te vermunten goud wordt aan de filiale van de 
Nationale Bank der Zuid-Afrikaansche Pepubliek, beperkt, 
te Pretoria, in baron van minstens 5 pond gewicht afge
leverd. Het goud wordt in tegenvvoorcligheid van den persoon, 
die het levcrt, gewogen en cone schriftelijke verklaring van 
hot gewicht aan hem overhandigcl. 

2. De staatsmunt bepaalt hot gehalte aan fijn goud aan 
elke baar door twee proeven. Baron, waarvan het gehalte 
reeds vroeger door de staatsmunt volgens voorschrift "\verd 
vastgesteld, en dezc bepaling kan bewezen worden, worden 
met het vroeger bepaalde gehalte, zonder een nieuw onderzoek 
aangenomen. 

3. Na bepaling van het gehalte wordt den leverancier 
een afschrift van het essaaibrie~je en eene berekening van 
de waarde, vermeerderd met de kapsels en verminderd met 
het muntloon, waarvoor het goud aangenomen zal "Torden, 
overhandigd. 

Verklaart de leverancier niet binnen 5 dagen, ingeval 
hij zich in Pretoria of Johannesburg bevindt, of binnen 8 
dagen, indien hij in een andere plaats der Republiek verblijft, 
dat hij de baar terugneemt of de gehaltebepaling tegen
spreekt, dan wordt dezelve in bewerking genomen. 

4. Betwijfelt de leverancier het essaai zonder de baar 
terug te nemen, dan wordt op zijne kosten een volgende 
proef van twee uitkapsels genomen, waarvan een door den 
ccrsten munt-essaicur; doze proef is voor de munt beslissend. 
Is de lcverancier, ook met dit resultaat nict tevreden, dan 
moet hij de baar binnen clrie dagen tegen betaling der essaai
kosten en terugvergoeding der andere uitgaven, terugnemen. 

5. De uitbetaling der muntopbrengst geschiedt in pond
stukken of halve-pondstukken volgens het goedvinden der 
Munt; de leverancier ontvangt bericht, wanneer het geld 
voor de uitbetaling gereed is. 

6. De leverancier is verplicht die baren, welke bij de 
smelting bros of iridiumhoudend zijn, tegen betaling der 
essaaikosten en terugvergoeding der andere uitgaven, terug 
te nemen. 

No. 55. 1
) R. 14672/92. 

Algemeen regle· Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
mentopspoorwegeu bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 25, 
eu het bijzonder 
reglement voor de 
N. z. A. s. 1\f. 2

) Zie Gouvernementskenn"isgeviug no. 422, 1893. 
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dd. 10 Januari '18m~, benevens het daarbij gewijzigde 
en goedgekeurde algemeen reglement en de bijzondere 
bepalingen voor het vervoer over de spoor- en stoom
tramwegen der Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoor
wegmaatschappij. 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Gou vernementskan to or, 
Pretoria, 11 Maart 1893. 

L·-it1)0etende Raa(lsbe8l'wit, art. 25, dd. 10 Janttari 1893. 

Aan de orde: Minute R.14672;92, inhoudende schrij
ven van den Regeeringscommissaris der Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, dd. 14 De
cember 1892, bevattende een opgave van een algemeen 
reglement voor het vervoer en van 9 ande!'e verschil
lende dienstreglementen en bijzondere bepalingen, die 
alle door hem ter bekrachtipjng worden ingezonden. 

De Uitvoerende Raad, lettende op het algemeen 
rlienstreglement voor bet vervoer over spoorwegen; op 
de omstandigheden dat eene cornmissie van den Uitvoe
renden Haad, bestaande nit den Commandant-Generaal, 
de heeren J. ]\L A. Wolmarans, J. H. M. Kock en den 
Staatssecretaris, dit reglement ingevolge plaats gehad 
hebbende opdracht in vollen Uitvoerenden Raad gege
ven, met enkele wijzigingen heeft goedgekeurd; 

Besluit het te bekrachtigen met de wijzigingen 
daarin later gebracht door den Regeeringscommissaris, 
die weder met enkele veranderingen worden aangeno
men als volgt : 

No. 1. Algemeen reglen1ent voor het vervoer over 
spoorwegen en stomntramwegen, waarvan 

Art. 24 (a) 1, eenvoudig moet gelezen worden: «Goe
deren of zaken, van welken aard ook, tengevolge van 
brand, oor·log, binnenlandsche onlusten, storm, noodweer 
en in 't algemeen hoogere macht of overmacht.)) 

Art. 45, te lezen achter: «Verwisseling plaats 
heeft)): «een plaatsbiljet der op de tweede klasse vol
gende lagero ldasse bijnemen.)) 

Art. 88, laatste alinea, te lezen als volgt: «Kalk 
wordt niet anders ten vervoer aangenomen dan gedekt 
door den afzonder met de door hem of het bestuur, 
tegen vergoeding, te verschalfen dekkleeden.)) 

Aan het slot weg te laten de woorden: « Voorgesteld 
te Pretoria. den '1 0 J uni 18~J2, de Chef der Exploitatie, 
Verloop. Goedgekeurcl te Amsterdam den ....... . 
de Directie der Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoor
wegmaatschappij.)) 
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De Uitvoerende Haad besluit verder alle andere 
overgelegde reglementen en. bijz?.wlere bepalingei?- even
eens goed te keuren en eindebJ k te do en pu Dhceeren 
in de Staatscourant, No. 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. 

Du. W. J. LEYDS. 
S taa tssecretaris. 

ALGEMEEN REGLEMENT 

VOOR HE'r VERVOER OVER SPOORWEGJ<JN EN STOOMTRAMWEGJ<JN. 

§ 1. BepaUngen ~'an ctlgmneenen aard. 

ART. 1. Waar in dit reglement voorkomen de woorden: 
"Ondernemer", ,Onderneming", ,Bestunrders" en ,Bestunr" 
worden bedoel<l ,de Ondernemer", ,de Onderneming", ,de 
Bestuurders" en ,hot Bestuur" van een spoorweg of stoom
tramweg. 

2. In de wachtkmners · der stations wordt op duidelijk 
zichtbare wijze een exemplaar der clienstregeling van den loop 
der treinen aangeplakt. 

3. De wachtkamers worden minstens een half uur v66r 
het vertrek van elken trein voor het publiek opengesteld 
en bljjven geopend tot na het vertrek van olken trein. 

4. \V anneer de dionst gestaakt is of de gewone middelen 
-;an vervoer niet toereikend zijn, kan hot vervoer met een 
bepaalden trein niet geeischt worden. 

5. De naam van elk station en elke halte wordt op eene 
nit den trein duidelijk zichtbare plaats aangeduid. 

6. Alle betalingen geschieden met door de Regecring der 
Zuid-Afrikaansche Republiek geldig erkende betaalmiddelen. 

Het · bestuur is niet verplicht tot het in betaling aan
nemen van vreemdo muntspecien of vreemd bankpapier, 
welke aan de Regeeringskantoren mogen goweigerd worden. 

7. Bij vervoer van goecleren of zaken van welken aard 
ook over spoorwegen of stoomtramwegon worden beschouwd 
als afzender do persoon, die hot bovengenoomde ten vervoer 
aan den ondernemer daarvan toovertrouwt, zoolang de 
kennisgeving van aankomst niet heeft plaa,ts gehad, als 
geadresseerde persoon aan wien hot bovengenoemde wordt 
verzonden, zoodra die kennisgeving is geschied. 

In verband hiermede zijn de bestuurders niet verplicht 
gevolg te geven aan andere voorschriften dan die door den 
afzender zijn verstrekt. 

Is echter de kennisgeving van aankomst door den ge
adresseerde ontvangen dan moeten de spoon,veg- of stoom
tramwegbeambtcn zich alleen naar zijne aanwijzingen 
gedragen. 

8. Allo stukken, bescheiden, documenten, permitten, 
enz., welke volgens de wetten, regulation en Regeerings
hepalingen der Zuid-Afrikaansche Republiek op het stuk 
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van invoerrechten, belastingen of welke andere onderwerpen 
ook bij eenig vervoer noodig zijn, moeten door den afzender 
verschaft en naar gelang der wijze van verzending, hetzij 
bij den vrachtbrief, hetzij bij het adres gevoegd en daarop 
duidelijk vermeld worden. Bij niet vermelding daarop is 
de ondcrnemer niet verantwoordelijk voor bovengenoemde 
stukken, bescheiden etc. 

De afzender is en blijft- zoo lang niet de geadresseerde 
in zijne plaats is getreden - verantwoordehjk voor do 
cleugdelijkheid van al clio stukken ; alle kosten veroorzaakt 
door het verzuim van eenige bij de wet, regulaties of door 
de Regeering voorgeschrevene formaliteiten, komen te 
zijnen laste. 

9. Voor alle schade, welke aan het materieel eener 
onderneming door dieren, goederen of zaken van welken 
aard ook wordt toegebracht, is verantwoordelijk: de afzender 
tijdens het laden en gedurende bet vervoer, de geadres
seerde tijdens het lossen. 

10. Goederen, dieren en voertuigen worden slechts ten 
vervoer aangenomen van en naar de stations, welke daarvoor 
in de tarieven zijn aangewezen; vervoer daarvan met per
sonentreinen kan niet gevordercl worden. 

11. Alle voorwerpen, welke na verloop van minstens 
een maand na aankomst van den trein. waaraan zij ten vcr
voer zijn afgegeven niet aan het station van bestemming 
zij n aangekomen, worden als vermist of verloren beschou wd. 

12. Alle niet aan bederf onderhevige voorwerpen, welke 
in den trein of op de stations worden bevonden of over
bevonden, worden, na door den stationschef in oen register 
ingeschreven en voorloopig in bewaring te zijn genomen, 
aan de politic ter hand gesteld, op de w~jze zooals door het 
bestuur, in overleg met de Regeering, zal worden vastgesteld. 

Voorwerpen aan bederf onclerhevig of welke gedurende 
den tijd hunner bewaring bl~jken van bederf geven, worden 
door den ambtenaar, die ze in bewaring heeft, verkocht; de 
opbrengst van zoodanigen verkoop wordt als een gevonden 
voorwerp beschouwd en behandeld. 

13. Alle ton vervoer aangenomen goederen (met uit
zondering van bagage en pakketten ), dieren, voertuigen en 
lijken, moeten vergezeld zijn van een gedrukten, door hot 
bestuur gestompelden vrachtbrief, "\'Yelke door den afzender 
moet worden ingcvuld en duidelijk leesbaar onderteekend. 

14. Afievering van goederen (met uitzondering van bagage 
en pakketten ), dieren, voertuigcn en lijken, he eft plaats na 
het afstempelen van ontvangst en intrekken van den vracht
brief door de spoorweg- of stoomtramwegbeambten of het 
afgeven van een bewijs van ontvangst of kwijting door de 
ontvangers der goederen, het bij niet gefrankeerd afzenclen 
betalen der vracht- en andere gemaakte kosten en het te
ruggeven der dekkleeden, zoo zij gehuurd zijn. 

15. Goederen, ingevoerd binnen het gebied der Znid
Afrikaansche Republiek en bestemd voor stations waar douane-
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loodsen zijn, worden in die loodsen gelost onder toezicht 
dcr belastinggaarders. 

De goederen worden niet in entrepot op naam der ge
adresseerden opgcslagen, voordat de vracht en overige aan 
den spoorweg verschuldigde kosten zijn betaald. Het ver
voer van goederen van de douaneloodsen naar de entrep6ts 
geschiedt door en voor rekening en risico van den geadres
seerde en eveneens onder toezicht cler belastinggaarders. 

V oor hot vcrblijf van goecleron in de donaneloodsen is 
eon bewaarloon verschuldigd volgens tarief. De goederen 
mogen claarin niet langer clan clrie clagen verblijven. 

16. \Vanneer de aan den spoorweg verschuldigcle vracht 
en overige kosten niet binnen drio dagen zijn betaalcl, worden 
de goederen voor rekening en risico van den geadresseerdc 
op naam van den spoorweg in hot Gouvernements- of Rpoor
weg-entrepot opgeslagen. 

In dat geval moet door den geadresseerde, behalve hot 
bewaarloon in de douaneloods en de kosten van hot vervooren 
naar het entrep6t, hoogstens hot dub bole bedrag van hot be
waarloon in hot entrep6t aan het bestuur betaald worden, 
waarvan de helft tot betaling van het bewaarloon in hot entre
pot strekt en de helft als cone vergoeding voor rente en aclmi
nistratiekosten ten bate van den spoorweg komt. 

17. Voor zoover hot vrijmaken der goederen op de 
bestemmingsplaats of op tusschengelcgcn stations geschiedt, 
is de geadresscerdc verplicht zorg te dragon yoor behoorlijke 
aangifte der goecleren, welkc onder Gouvcrnements vcrsluiting 
zijn aangekomen, of ten aanzien vmarvan ecnigc formaliteit 
moot worden vervuld. 

V66rdat goederen 1net de daarbij bchoorcnde bescheidcn 
(van welkc laatstc eon afzonderlijk bewijs van clecharge 
wordt gevordcrd) aan den geadresseerde worden afgogeven, 
moet doze zorgen dat allo yoroischto formaliteiten onmid
dellijk vervuld, de goedm·en indien hot nooclig is tor visitatie 
aangoboden en alle verlofbrieyen of andere documenten be
hoorlijk en bijtijds gezuiverd worden. Bij niet voldooning 
hioraan is de geadressoerdc aansprakolijk voor allc daaruit 
yoortvloeiondo gevolgen. 

Op vorzoek van den geadresseerde kan de ondernemt.·r, 
hctzij direct, hctzij door middel van eon door hem te kiezon 
tusschenpersoon, zich geheel onder de vcrantwoordclijkheid 
van den gcadresseerde belasten 1not hot vervullon dor 
formaliteiton, hot aanbioden der goederen tor visitatie en 
hot laton zuivcren der bij de goodm·en behoorcnde bescheiden, 
eon en anclcr tegon botaling door den geadrcsscerclc yan 
hot bij hot tariof daarvoor vastgestelclo loon. De ondor
nemcr is echtcr niot verplicht aan zoodanig vcrzook gevolg 
to geven. 
. 18. Indicn con geaclresseerdc weigcrt hot afgezondeno 
1n ontvangst te nomen, of weigert of vorzuimt de vracht 
daarvoor met alle claarbij komende kosten to betalen, dan 
wordt den afzender door hot bostuur telegrafisch gevraagcl 
welkc boschikkingen hij gemaakt wenscht te zion. Is hierop 
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binnon 24 uron goon of goon voldoond antwoord ontvangen, 
dan wordt tor kouzo van hot bostuur dat afgozondono: 

('(,, of ten spoodigsto naar het station van afzending 
toruggezondon on aldaar ter beschikking gesteld 
van don afzender, die het tegen betaling van do 
heen- on terugvracht en de overigo gemaakto 
kosten als staangeld, berggelcl, enz., in ontvangst 
kan nomen; 

b. of door hot bestuur voor rekening on onder ver
antwoordolijkheid van den geadresseerde gelost, 
in. do goederenloods of elders opgeslagen of 
geborgen on met of zonder kennisgeving aan hem 
geheel of gedeeltelijk vorkocht. Do ondernemer 
hooft het recht van do opbrengst van zoodanigen 
vorkoop af te houclen al het hom voor vracht on 
en andere gemaakte kosten verschuldigde; hot 
eventueel overschot der opbrengst of het on
verkochto gedeelte wordt op aanvrago ter hand 
gesteld aan hem, die daartoe gerechtigd is. 

Door weigering van ontvangst of van betaling vervallen 
alle rechten zoowel van den geadresseerde als van den 
afzender tegenover den ondernemer. 

19. Hot boven onder a en b bepaalde is eveneens van 
toepassing indien oen goadresseerde niet kan gevonden wor
(len tor plaatse, waarheen het afgezondene is vervoerd. Indien 
iots aan den geadresseorclo is afgelevorcl zonclor dat daarop 
bota1ing gevolgd is, is de ondernemer bovoegcl overeenkom
stig ·het bopaalcle bij art. 18b, to handelen ton opzichte van 
andere zaken welke, bestemcl z~jncle voor denzelfclen ge
adresseercle, in zijn bezit zijn of komen. 

20. De ondernemer is bevoegd volgens tarief te vorderen : 
a. Vorgoecling voor : formulieren van vrachtbrieven, 

kopieen daarvan, en hot eventueel stempelen 
on invnllen claarvan; hot gebruik van ·weegtoe
stellen, kranen en andere buitengewone werktuigen; 
het vervullen der douane-formaliteiten; het terug
voeren van onbestelbare of geweigerde goederen; 
hot overstaan van ·wagons en het gebruik van 
hem toebehoorende terreino11, loodsen of maga
z\jnon; do door bet bostuur af to geven re<;,m's en 
de provisie voor voorschotten en rombourso:
monton; 

b. De rouwgelden en de eonventioneele boeten ten
gevolgo van onjuiste opgaven omtrent den aarcl, 
do benaming en hot gewicht der goederen. 

§ 2. Vcrantwoordel?jlclwid. 

21. Behoudens het bepaaldo in art. 24 en 25 is do 
ondernmner in hot algemeon verantwoordel~jk voor verlies 
of schade, in de uitoefening van den dienst door zijne schuld 
of door de schuld van de bestuurclers en hunno beambten 
toegebracht aan het hem ten vervoer toe'Vertro'u-w'cle. 
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22. De vorantwoordelijkheid van den onderr.emer voor 
het hem ten vervoer toevertrouwde oincligt zooclra de afievoring 
daarvan heeft plaats gehacl. 

Indien hij de aan huis bezorging van het vervoerde op 
zich heeft genomen, eincligt de verantwoordelijkheicl zooclra 
het vervoercle tegenover do woning of het magazijn van den 
geadresseerde is aangekomon. 

23. In verband met het bovenstaande bdast zich de 
ondernemer met het vervoer van goed ter keuze van den 
afzencler, hetzij : 

a. In dier voege, dat de onclernemer zich vorbinclt eenig 
ten vervoer ontvangen goed in uitorlijk goed ver
keerenden staat tor bestemmingsplaats op te levoren 
en wegens de nict nakoming dezer aansprakclijk 
is, voor zooverre door hom niet kan worden be
wezen, clat dit het gevolg is van cenige oorzaak, 
welke hem in reclclijkheid niet kan worden toe
gerekend. 

Tot deze oorzaken behooren : 
Hoogere macht of overmacht, schulcl van afzender of 

geadresseercle, een aan het goecl eigen gebrek, aarcl of hcb
belijkheid, enz.; hetzij : 

b. Tegen eene lagere vracht clan voor het boven sub a 
omschreven vervoer wordt gevorclercl, op den 
voet eener overeenkomst van clienstverrichting, 
waarbij de ondernemer zich enkel en alleen ver
bindt het ten vervocr aangenomcn goed over 
zijne spoor- of tramlijnen naar de bepaalde be
stemmingsplaats to doen 'vervoeren, doch zich in 
geen enkel opzicht aansprakelijk stelt voor verlies 
of schade, welke bij of tengevolgo van dat ver
voer aan het vervoercle mocht overkomen, nemende 
de afzender alle aansprakelijkheid van hot ver
voer uitclrukkelijk voor zijne rekening. 

24. De ondernen1er is niet verantwoordelijk: 
a. V oor verlies of beschadiging van: 

1. Goecleren of zaken van welken aarcl ook ten
gevolge van brand, om·log, binnonlanclsche 
onlusten, storm, nooclw~er, on in 't nlgomoen 
Hoogere Macht of overmncht; 

2. Pakken of pnkketten, vcrvoenl als bagago, 
pakket of vrachtgoed, welke niet verzekercl 
zijndo bovon don prijs van £10, inhonden: 
voorwerpen van waarcle als: odolo motalon 
en edelgestecnton, ruw of bcwerkt; ldoi
I~oodien, pam·len on juwoelen; goudon on 
;.alveren munten; banknoten of andere gelcls
waardige papieren; titels van eigendom of 
andere papieren van waarde; atlassen, platen, 
gravures of schilclorijen; kostbare voorwerpen, 
stofl'en, sieraden en weeldeartikelen van elken 
aard; 
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3. Gooderon vervoorcl in open, ongedokto wagons, 
wanneor het verlies of de beschadiging claar
van door voldoonde dekking had kunnen 
voorkomon worden; 

4. Nict of onvoldoond ingepakte goederon of 
onvoldoend boschermde goederen; 

5. Rij- of andere voertuigen, tenzij de waarde 
daarvan overeenkomstig art. 30 is verzokerd, 
rijvvielen vorvoerd als bagage of pakket; 

6. Goedoren of voertuigen, hetzij bij gebrek aan 
loodsen of overdekte bergplaatsen of bij 
gobrek aan ruimte daarin, hetzij met of 
zonder toestemming van den afzender of ge
adresseerde, op open terreinen en met of 
zonder dekking opgeslagen ; 

7. Goederen, bij niet-betaling der voor het vcr
voer verschuldigde vracht en overige kosten 
ingevolge art. 16 in een entrepot opgeslagen; 

8. Kosteloos vervoerde, niet ingeschrevene, slocht 
ingepaktc of nog van oude etiquetten voor
ziene bagage ; 

U. Tegen verlaagd tarief teruggezonden ledige 
emballage als vaten, kisten, dozen, enz., en 
en het claarin heimelijk ingepakte; 

10. Pakken of colli met goederen, welkc onvol
doencle ingepakt, gemerkt, geadresseorcl of 
aangecluid of nog van oude etiquetten voor-
7-ien 1.ijn; 

11. De volgens hot reglement voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen of bij besluit clcr 
Hegeering ten vervoer toegelaten ontplofbare 
of gevaarlijke stoffen en goederen; 

b. V oor schade aan : 
1. Pakken, welke goederon inhouclen van zulk 

een verschillenden aard, dat daardoor govaar 
voor broken bestaat; 

2. Licht breekbare goederen als voorwerpen van 
glas, lichte, fijne meubelep., gegoten ijzer
waren, gevulcle en ledige kruiken of fiesschen, 
klokken, penclules, kartonwerk, muziekinstru
menten, opgezette rtieren, barom.eters, ther
mometers, medicijnen, ·voorwerpen vervaar
digd van bamboesriet, stroo en andere broze 
stoffen; 

c. Voor goederen vorzonden station restante aan order 
of om to worden afgehaald of ten gemakko der 
geadrcssoerdon in de goederonloods opgeslagcn; 

rl. Voor gewone lekkage, d. i. het dringen van vloei
baro stoffon door de voegen, naden of andere 
openingen der vaten, zonder teekencn van uitor
l~jke beschadiging daaraan, en voor lekkage, ont
staande door gebrekkige vaten, blikken bussen 
of andere emballage; 
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e. Voor bederf of gewichtsvermindering van vleesch, 
visch, groenten, vruchten, dood wild en govogelte, 
eieren, brood, lmas, boter, ijs, plan ten en bloemen; 

f. Voor het bederven van vloeistoffen en alle andere 
waren, welke aan gisting of rotting onderhevig 
zijn, of door vorst of hitte schade kunnen lijden. 

g. Voor het roesten van metalen. 
25. De ondernemer is n1.8de niet verantwoordelijk: 

a. V oor bagage, pakketten, goederen of voertuigen, 
welke tor verzekering zijn aangegeven, indien de 
aangever aan de spoorweg-beambten woigert eon 
onderzoek naar de waarde daarvan to laton in
stollen. 

b. Voor schade ontstaan: 
1. Tengevolge van het onvoldoend vastmaken van 

dekkleeden door den afzender; 
2. Bij het laden of gedurende het vervoer ten

gevolge van hot gebrekkig laden door den 
afzender en bij hot lossen door den geadres
seerde; 

3. Bij het laden of lossen van voorwerpen van 
grooten omvang of zwaar gewicht, wanneer 
dit ingevolge verzoek op den vrachtbrief door 
de spoorwegbeambten geschiedt; 

c. Voor het laden, lossen en hot bij niet-lossing en 
in-ontvangstneming door den geadresseerde, 
terug- of verder vervoeren en opslaan van de 
ontplofbare stoffen, waarvan het vervoer. ingevolge 
het reglement voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, of ingevolge een besluit van de Regee
ring is toegestaan; 

d. V oor good oren,'~ dieren of voertuigen: 
1. w elke niet gelost of afgehaald zijnde, of door 

het bestuur worden teruggevoerd, of door de 
spoorwegbeambten gelost en op de terreinen 
of in de loodsen cler onderneming, of tijde
lijk elders zijn geplaatst of opgeslagen; 

2. W elk:e door de spoorwegbeambten in de loodsen 
geborgen of tijdelijk elders z~jn geplaatst, 
indien de geadresseerdo niet kan gevonden 
worden, of weigert daarvoor verschuldigde 
vracht en bijkomcndc kosten to hetalcn; 

3. w elke tengevolge van het of door den af
zender of door den geadresseerdo niet in acht 
n01nen cler bepalingen betrekkolijk do tcr
rnijnen voor laden, lossen en weghalen voor
gesohreven op de terrcinen, in de berg
plaatsen of in de wagons der onderneming 
zijn verbleven; 

e. Voor verlies of schade bij hot vervoer van dieren 
daaraan ontstaande: 
1. Door wegspringen, vallen, stooten, slaan, schrik

ken, onderlinge beschacliging, stikken en der-
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gelijke, wanneer dit bij het laden en vast
binden of het losmaken en lossen, t\jdens het 
vervoer of b\i het oponthoud aan het station 
heeft plaats gehad; 

2. Uit hot eigenaarclig gevaar, dat voor dim·en aan 
een vervoer is verbonden, en uit het gevaar, 
ter voorkoming waarvan het toezicht van de 
geleiders client; 

3. Tengevolge van hot losson on stallon, ingoval 
van nict lossing en weghaling door den gc
aclressccrclc. 

f. Voor het in goeden staat overkomen van: 

1. Zieko dieren; 
2. Wilde, verwilderde of boosaardige clieren ; 
3. Lovende diorcn van kleine gestalte, als apen, 

honden, katten, konijnen, kippen, duiven, 
kleino vogels, onz., verzonden in hokken, 
kooien, man den of zakken ; 

,r;. Voor goedm·en geladen in rij- of andere voertuigcn, 
welke op een spoorwagen zijn geladen, voor hot 
laden en lossen van rij- en andere voertuigen, 
hetz~j-ingevolge gedaan verzoek-met, hetzij zon
der de hulp van de spoorwcgbeambten, en voor 
hot lossen b\i niet-lossing en weghaling door 
den geadresseerde. 

§ 3. VazekeJ"iug en vergoed·ing. 

26. De ondernemer vergocdt b\i ·verloren gaan of bc
schadiging van bagago, pakketten, goedcren of dicren, in
dien hij ingevolge dit reglemont daartoe verplicht is, aan 
den daartoe gerechtigdc tegen kwijting der geldelijk geleden 
schade hoogstens tot hot bedrag, zooals in de voor olke soort 
afzonderlijk vastgestelde tarieven is bepaald. 

Ingeval van beschadiging, moot het beclrag cler schade 
door den helanf!hebhende wor:len hmvezen en wordt van de 
vergoeding afgetrokken het gewicht Ynn lwt onhcschadigd 
geblevcn gcdecltc. 

27. Om in zoodanig gentl ad,nspraak to knnnen maken 
op hoogero Rchadevergoodingcn clan die, wolke hepaalcl :;djn 
in de bij art. 2ti lwdoel<1e tarim·on, moot de watmle aange
geven en moeten de bagago, pakketten, goedoreu of dierou 
hij hot bostuur ycn:ckerd worden, tegen bctaling conur 
promio, :~,ooals in de daaryoor Yltstgm;teldc tarievcn iH ho
paald. 

· 28. Bij verzckering van l>agage, pakketten of goederen 
is clegene, clio de verzekering wcnscht tc sluiten, verplicht 
den inhoud op te geven. 

De verpakking van het verzekerde moet zoodanig zijn, 
dat ontvreemding daaruit zonder verbteking van zegels en 
vernieling van de emballage niet kan plaats hebben. 
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29. De spoorweg- of stoomtramweg-beambten hebben 
het recht te onderzoeken of de bagage, pakketten of goede
ren de waarcle bevatten, welke is aangegeven, en tot hunne 
overtuiging opening daarvan te vorderen. Bij weigering hceft 
gcen verzekering plaats. 

30. De onclernemer is bij verlorcn gaan of beschadiging 
van voer- of rijtuigen a1leen verplicht de geleden schacle tc 
vergoeden, ingeval de waarde, aangegeven en de voer- of 
rijtuigen bij het bestuur zijn verzekerd tegen eene premie, 
zooals bij het daarvoor vastgestelde tarief is bepaald. 

31. De vcrzekeringspremie moet steeds vooruit betaald 
worden. 

32. Het bestuur en dcgene, die eene verzekering hceft 
aangegaan, geven elkander van weerszijden een bewijs van 
hot bedrag waarvoor de vcrzekering is gesloten. 

33. De onclernemer vergoeclt bij vcrloren gaan ofbescha
diging van hot verzckenlc aan den daartoc gerechtigde, 
tegen kwijting, de werkclijk geleden schade, hoogstens tot 
het bij de verzekering vastgestelde bedrag. 

34. Indien ingeval yan beschadiging of vermissing scha
devergoeding wordt verlangcl door den geadresseerde, h; 
dezc verplicht: 

a. Bij beschacliging de schade daclelijk bij overname 
van het goed in tegenwoordigheid van den sta
tionschef of een ancler claartoe bevoegd beambte 
te constateeren en zijn eisch tot schadevergoecling 
Rchriftelijk en duiclelijk gespecificeerd binnen 3 
dagen na aankomst of afievering van het be
schadigde bij den stationschef in te dienen; 

b. Bij vcrmissing, l':ijnc cisch tot schadevergoeding bij 
den stationschef in te dienen binnen 14 dagen, 
nadat de aankomst of aflevering van het vermiste 
plaats had n1oeten hebbcn, of na kennisgeving, 
clat die aankomst of aflevering niet heeft plaats 
gehad, met opgave steeds van den inhoud van 
het vermiste. 

§ 4. Ver·voer van 1·e·izigers 

85. Het vervocr van reizigers geBchieclt aileen met de 
(laarvoor aangewczcn treinen. 

36. Ten gemakke yan het publiek kan aan reizigers 
ook vervoer worden tocgcstaan met goedcrentreincn, wclke 
op do dienstrcgeling niet voor pcrsonenvcrvocr z~jn aangc
wczen, voor zooverre naar het oordeel van het bestuur 
daarvoor gelegenheid is, tegcn betaling van een biljet 2de 
klasse voor cen plaats in con gocclercnwagon. Doze plaats
biljetten zijn alleen verkrijgbaar aan de stations of halten, 
waar goederentreinen stoppen en bedienend personeel is. 

Zoodanig vervoer geschiedt in aile opzichten geheel 
buiten cenige vcrant1voordelijkheid van den ondernemer. 
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37. Plaatsbiljetten worden of aan de stations van ver
trek of door de conclucteurs in den trein verkocht, en zijn 
aileen geldig voor den trein waarvoor of waarin zij zijn 
afgegeven. 

De betaling kan in afgepast geld gevorclerd worden. 
38. In gewone personentreinen zijn minstens 2 klassen 

voor blanken en 1 afzonderlijke klasse voor kaffers en 
kleurlingen. 

Het is aan naturellen en andere kleurlingen niet ge
oorloofd plaats to nomen in de voor blanken bestemde 
rijtuigen. 

39. In gemengde treinen en in sneltreinen kan met een 
klasse voor blanken volstaan worden. 

40. \Vanneer eon trein om de eon of andere reden 
onderwcg, behalve aan con station, halte of stopplaats stil
staat, mogen de reizigers r-onder vcrgunning van den hoofd
conducteur niet nit de rijtuigen stappen. 

41. Tor voorkoming van gevaar, mogen bij aankomst 
van treinen aan stations of halten de rcizigers de r~jtuigen 
niet verlaten, voorclat de cleuren door de spoorwcgbeambten 
daartoe worden geopend. Op tusschenstations, haltes en 
stopplaatsen worden de deuren der rijtuigen slechts op ver
zoek der reizigers geopend. 

42. Reizigers, die trachten de verschuldigde vracht te 
ontduiken, kunnen, behoudens de daartegcn bij de politiewet 
voor spoorwegen en stoomtramwegen boclreigde straf, nit 
den trein verwijdercl worden. 

43. Reir-igers, clio in den trein plaats nomen op eeno 
niet in hot tarief voorkomendc stopplaats, zijn vracht ver
schuldigd van af bet in het tarief vermelde laatstvooraf
gaande station of halte. 

44. Reizigers, die den trein verlaten op eene niot in het 
tarief voorkomende stopplaats zijn vracht verschnldigd tot 
het in het tarief vermeldo eerstvolgende station of halte. 

45. Reizigers, die van de tweede in de eerste klasse 
wenschen over te gaan, moeten vanaf hot station of de in 
het tarief vermeldo halte, waar cle verwisseling plaats heeft, 
een plaatsbiljet der op de twcede klasse volgende lagere 
klasse b~jnemen. 

Hoeft die venvisseling plaats tusschen twee stations, 
dan moot hiernm dadelijk aan den conclueteur ke~1nis ge
geven en moclanig biljot bijgcnomeu worden van afhet eerste 
station of de eerste in hot tariof vcrmeldc haltc in de rich
ting van waar de trein komt. 

§ 5. Ver·voCI' ·van bagage, palcketten en vooncerpen ·van ·waarde. 

46. Als bagage wordt beschouwd al hetgeon een reiziger 
r-oo voor zichzolven als voor zijn gevolg medeneemt aan 
reisbenoodigclheden, als: mantel- en reiszakken, hoedencloozen 
en dergelijke. 
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47. Bij verschil of goederen van re1z1gers aldan niet als 
bagage kunnen beschouwd worden, beslissen de spoor- of 
tramwegbeambten belast met het ten vervoer aanncmen der 
bagage. 

48. Bagage, wclke kosteloos mag medegenomen worden, 
wordt vervoorcl in den bagagewagen, of zoo de ruimte het 
toelaat en doze bagage bestaat uit kleine, gemakkelijk clraag
hare voorwerpen, welko volgens het oorcleel van den con
<lucteur zonder bezwaar onder de zitplaats van den reiziger 
of in hot bagagenet daarboven kunnon goborgon worden, in 
] tot rijtuig, waarin do reiziger plaats noomt. 

Do reiziger moot zelf zorg dragon yoor hot behoorlijk 
lwplakken, laden en lossen yan clio bugagc. 

49. Hot is den reizigers geoorloofd hunne hagage in de 
rijtuigen te laton, waarin z~i plaats hebben genomen voor 
z<'wverro <laarcloor niet wordt gehandeld in strijd met de 
wottel~jke bepalingon op de invoerreehten en belastingen. 

50. Bagage naar het oorcleel der spoorwegbeambton on
Yoldoende ingepakt of waaryan do oude etiquetten niot zijn 
yorwijderd, kan tor verzending geweigerd worden. 

51. Bagago, welko kosteloos vorvoerd mag worden, wordt 
allecn op verzoek van de roizigors ingeschrevon, in welk 
go val vracht volgens hot tariof verschnldigcl is; bagage boyon 
hot toegestano vrije gewicht moot in haar geheel ingesehrovon 
en do vracht yoor hot hoogere gewicht volgons tarief ho
taald worden. 

V66r de inschrijving lmn vertoon yan hot plaatsbewijs 
govorderd worden. 

52. Ingeschrovone bagago mag niot in de rijtuigen mcclo
gonomen maar moet in den bagagewagen veryoerd worden. 

Yan de inschrijving ontvangt de reiziger een bewijs, tegen 
afgifto waarvan de afievering geschioclt; de identitcit yan 
den houder behoeft niet onderzocht to vvorden. 

53. Ingeschrovon bagage, welke niet binnen 24 uron na 
hare aankomst is afgehaald, wordt voor rekening en risico 
van den reiziger in bew~uing genomen en tegon hetaling 
Yan het beyraarloon volgens lwt tarief ternggegevon. 

fi4. Iod.ere roizigor moot zolf zorgon: 
a. Dat zijn ingesehroyono bagago bohoorlijk gelatlen 

en op do plants Ynn bestomming gelost worclt; 
h.. Dat zijn namn en d<~ p1aatR van hC'8temming <laarup 

dnidclijk zijn geschroven; 
c. Dat goon onde adroRRen of oti<plOtten daarop yoor

kornen. 
0;5_. Ilet beHtuur iH benH'gcl h\j uvontuoel geLrek aan 

laadrmmte bet vervoer ntn bagage bovon het vrije gewieht 
to doen plaats hob ben mot oon cler treinon, yolgendo op clion 
waarmocle do reiziger wordt of zoude worden ve~voord, terwijl 
zood~nig persoon ~~jn genomen plaatsbiljet zonder verclero 
betahng kan verw1sselen tegen een biljet voor den trein, 
waarmede r.ijn hagage wordt veryoerd, · 
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56. Bagage, welke na een maand te zijn bewaard, niet 
door of namens den eigenaar is opgevraagd, wordt als een 
gevonden voorwerp hehandeld en overeenkomstig artikel12 
aan de politic ter hand gesteld. 

57. Zendingen van een zeker gewicht en daar heneden 
worden steeds als pakketten verzonden, tenzij verzending als 
normaalgocd nitdrukkelijk wordt verlangd. 

Zendingen hoven dat gewicbt of in omvang grooter dan 
het daarmede in overeenstemming zijnde aantal kuh. voeten, 
behoevcn niet als pakketten ten yervoer to "\Varden aange
nomen. \Vordt clit echtcr hlijkcns hot aches yerlangd, (lan 
zal, als de dicnst hot toclaat, het vcrvoer al(pakkct geschiedcn. 

58. Elkc zcncling Lcstaat uit niet rncer dan een pakkct. 
Indien meer stukken. ( colli) voor hetzelfde aches ter vcrzending 
worden aangenomen, dan wordt ieder stuk als con _afzonderlijk 
pakket hevracht . 

.59. Pakketten worden bevracht volgens tarief. 
Die vracht wordt met 50 percent met eenc afronding 

van 6cl. naar hoven, verhoogd.,. voor: 

a. Allc omvangrijke pakketten; 
b. Pakkctten met hreekharen. inhoucl,!nls vermelcl onder 

artikel 24 b. 2, welkc alleen voor risico \ran den 
afzencler worden aangenomcn; 

c. Pakketten, waarin zaken :.nm zoodanigcn aanl zijn 
gcpakt, clat zonclcr Lcschadiging daarop goon 
andere voorwerpen kunnen geplaatst worden. Tot 
die soort hehooren schilclerijen, gravures, numden 
met levensmiddelen., enz. 

60. Zendingcn hestaanclc uit gouden en zilveren munten, 
hanknoten en andere geldswaardige papieren, cdcle metalcn 
en eclelgestcenten ruw of hewerkt, jnwcelcn, kleinoodien en 
paarlen, alsmcde uit andere goedcren, stoffen ofvoorwerpen, 
waarvan de waarclc 1neer clan £3 per lb. bedraagt, worden 
allcen ten vervocr aangenomen als pakketten, tegen het claar
voor vastgestelde taricf en voornithetaling, en wanneer zij 
bij hot hestuur z\jn. verzekerd. 

61. Pakketten, onvoldocnd of slecht ingepaktc of aan 
bcderf onderhcvige goederen of stoffen inhoudcndc, welke 
ingevolge artikel 24a, 4e en f buitcn vcmntwoordelijkheicl 
van den onclernemcr worden vervoenl, kunnen ook ten vcr
voer worden geweigcrcl. 

62. Van de aankomst van con pakket wordt den gcadrcs
sccrde- zoo noodig over de post- bcricht gegeven, hetwelk 
hij hij de afhaling moot ovcrlcggen en voor ontnmgst 
teekcncn. 

63. Indien het den geadresseerde voorkomt, dat het 
pakket beschadigd of niet in orcle is, heeft hij het recht 
onmiddellijk den toestand daarvan door den spoorweg
heambtc in hijzijn van tweo getuigen te laten constateeren. 
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64. Wanneer de geadresseerde een pakket weigert to 
ontvangen of niet binnen een maand na aankomst heeft 
afgehaald, dan : 

1. moet de bestuurder den afzender daarvan dadelij k 
schriftel~jk bericht zen den; de kosten van dit 
bericht komen ten laste van de zending; 

2. wordt hot pakket naar het station van afzending 
teruggezonden en aldaar ter beschikking gesteld 
van den afzender, die het terug kan bekomen 
tegen betaling van de terngvracht en verdere 
kosten. 

65. W anneer de afzender weigert het pakket tegen 
betaling der terugvracht en verdere kosteil terugtenemen, 
clan wordt dit - met of zonder kennisgeving aan hem -
verkocht, nit de opbrengst yan den verkoop al het ver
schuldigde afgehouden en het eventueel overschot op aan
vrago torhandgesteld aan den daarop rechthebbende. 

·Door weigering van ontvangst vervallen alle rechten, 
zoowcl van den geadresseerde als van den afzender, tegenover 
den ondernemer. 

66. Pakketten, inhoudende spoedig aan verderf onder
hevige goederen of waren, als: versche vrnchten, groenten, 
vleesch, visch, gist, enz., welke naar ornstandigheden niet 
binnen 3 a 6 uren zijn afgehaald of in ontvangst genomen, 
kunnen door hot bestuur verkocht worden op de wijze, die 
het goed dnnkt; de opbrengst van den verkoop wordt na 
aftrek der gemaakte kosten ter beschikking van den daarop 
rechthebbende gesteld. 

Indien de geadresseerde onbekend of niet te vinden is 
of weigert zoodanig pakket in ontvangst te nemen, kan do 
vorkoop daarvan binnen den bovongenoemden tijd en op 
gelijke wijze plaats hebben. 

67. De vracht voor bagage en pakketten rnoet steeds 
vooruit betaald worden. 

o8. Goederen of stoffen, waarvan het vervoer met den 
spoorweg of stoomtramweg verboden of slechts voorwaardolijk 
is toegestaan (zie beneden art. 69 en art. 70), en de ont
plofbarc en gevaarlijke stoffen waarvan het vervoer, inge
volge het reglement voor het vervoer van gevaarlijko 
goederen over spoorwegen en stoomtramwegen als vracht
goed is toegelaten, mogen niet door de reizigers in de 
rijtuigen medegenomen of als bagage of pakket ten vervoer 
worden aangeboden of aangenomen. 

De spoor- en tramwegbeambten zijn bevoegd claarnaar 
een onderzoek in to stollen. 

De persoon, die bagage of pakketten met zoodanigen 
inhoud ten vervoer aanbiedt of onder een verkeerden naam 
heeft cloen aannemen, is verantwoordelijk voor alle daaruit 
yoortvloeiende gevolgen en nadeelen. 
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§ 6. Vavoer van goederen. 

69. Ten vervoer worden niet aangenomen : 

a. Voorwerpen, welke door vorm, omvang, gewicht of 
om andere redenen in verband met de inrichting 
en de wijze van exploitatie van den spoorweg of 
stoomtramweg, ongeschikt zijn om daarover ver
voerd te worden; 

b. Stoffen of voorwerpen, vatbaar voor ontploffing, 
nitgezonderd die, waarvan het vervoor ingevolge 
het reglement voor het vervoer van gevaarlijke 
goederen over spoorwegen of stoomtramwegen is 
geoorloofd of door de Regeering later bij algemeene 
bekendmaking mocht worden toegestaan. 

70. 'fot ,, ervoer worden voorwaarclclijk toegelaton: 

a. Die goederen welke : 

1. wogens hun aard niet met andere goedm·en 
kunnen samengeladen worden; 

2. slecht zijn ingepakt; 
3. schade aan de wagons kunnen toebrengen; 
4. speciaal met name vermeld zullen worden, met 

opgave tevens der voorwaarclen vastgesteld 
voor hot vervoer van elk soort good afzon
clerlijk. 

De spoorweg- of tramwegbeambten beslissen of een cler 
hierboven genoemde gevallen aanwezig is. 

b. De in het reglement voo(het vervoer van gevaarlijke 
goederen over spoorwegen en stoomtramwegen 
genoemde of later door de Regeering met name 
bekend te maken licht ontvlambare of voor 
zelfontbranding vatbarc stofien en gevaarlijkc 
goecleren. 

71. Hot bestuur is niet verplicht: 

l. Goedercn ten vervoer aantenemen, wanneer het 
beschikbare matericel van den spoor- of tramweg 
niet toereikend is om hot ten vervoer aangebodcn 
gocd .binnen den gebruikelijken tijd tc kunnon 
verzenden; 

2. Eene overdekte ruimtc, loodsen, bergplaatsen of 
magazijnen to hebben voor te laat bezorgde, 
achtergeblevcn of niet afgehaalde gocderen, of 
deze daarin op to slaan en te bergen. 

72. W anneer het geregelde vervoer door groote opeen
hooping van goederen op de bcstemmingsplaats wordt be
deigd, is het bestuur bevoegd de lig- en magazijngelden en 

·de wagenhuur te verhoogen en de termijnen, vastgesteld 
voor het laden, lossen, afhalen of blijven liggen der goede
ren te verkorten, een en ander echter voor niet langeren 
tijd dan die opeenhooping duurt. 
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73. Ret vervoer van goederen geschiedt als: 

a. Pakket met personentreinen (zie hierboven § V); 
b. Colli (zondingen van kleine afmetingen) alleen ver

voerd met goederentreinen (zie art. 76); 
c. Goed der normaalklasse risico afzender ; 
cl. Goed der normaalklasse risico onderneming (zie 

art. 74 en art. 75); 
e. Ruw good (zie art. 88). 

74. Met inachtnoming der bepalingen van artt. 21, 22 en 
23 kunnen goederen der normaalklasse, indien de afzender 
het verlangt en clit op den vrachtbriefte kennen geeft, tegen 
een verminclerd tarief voor zijn risico vervoerd worden, in 
welk goval vracht is verschuldigd volgens hot verminderd 
tarief voor het vervoer van goederen der normaalklasse 
risico afzender. 

75. \Vanneer goederen eene hoogere waarde hebben dan 
genoemd in de afzonderlijke tarieven (zie boven art. 26), 
dan moeten zij, behalve dat zjj bevracht worden volgens het 
tarief van goedoren der normaalklasse voor risico van de 
onclorneming, bovenclien ver:wkurd worden overeenkomstig 
art. 27. 

Bij verloren gaan of beschadiging he eft vorgooding plaats 
overeenkomstig art. 33. 

76. Zendingen van en bencden cen zeker gewicht worden 
als pakkctten verr-onden, tcnr-ij de afr,ender nitdrukkelijk 
verzencling als goed der normaalklasse verlangt; r-endingen 
boven clat gewicht steeds als good der normaalklasse, tenzij 
de afzender eene verzending verzoekt als pakket en dit 
overeenkomstig art. 57 kan plaats hebben. Zenclingen van 
goederen, ten opzichte waarvan de af te leggen afstancl of 
het ge,vicht niet in verhouding staat tot het minimum der 
vracht, worden met goederentreincn als "zendingen van 
kleine afineting" verzonden, en volgens het daarvoor vast
gestelde tarief bovracht. 

Door toezending wordt verstaan een of meer pakkon 
verpakte goederon of cone partij losse goedoren, door een 
afzencler tegelijkertijcl aan een en hetzelfde adres gericht. 
Samenlading van goecleren van verschillende afzendors of 
voor verschillendo geadresseerclen is niet geoorloofd. Agenten 
worden niet als afzenders of geadresseerden boschouwd. 

77. De vrachtbrief m.oet behoorlijk van plaats en dag
teekening voorzien zijn, eene nauwkeurige opgave beholr,cn 
van de goederen, met vermelding van de merken, de num
mers, het aantal, de wijze van inpakking, den inhoud en 
hot bruto gewicht van de afzonderlijke pakken, en de dui
delijke en nauwkeurige aanwijzing van den geadresseerde 
on van de plaats van bestomming inhouden. Doorhalingen 
en veranderingen in den vrachtbrief moeten door den af
r-ender gewaarmerkt worden. 

Alle begeleidende stukken en docnmenten moeten in 
<len vra.ehtbrief vermeld worden. 
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78. Bij het vervoer van wagenladingen kan de afzender 
verplicht worden voor iederen wagon een afzonderlijken 
yrachtbrief op te maken. 

79. Goederen worden gerekend ten vervoer te zijn aan
genomen en het vervoercontract te zijn aangegaan, zoodra 
de vrachtbrief is afgestempeld. 

Indien de afzender een bewijs verlangt van de overgave 
der goederen aan de beambten der onderneming, dan moot 
hij daartoe twee gelijkluidende exemplaren van den vracht
brief bij zijn goederen overleggen, waarran het eene voor
:den van het woord "duplicaat" hem wordt teruggegeven. 
Dit duplicaat strekt aileen tot bewijs van aanneming der 
goederen en heeft niet de kracht van den vrachtbriefwelke 
de goederen vergezelt .. 

80. \V anneer goederen overeenkomstig de bepalingen 
van dit reglement of van het tarief of wel tengevolge eener 
bijzondere overeenkomst, door den geadresseerde gelost 
worden, dan strekt de vermelding van het gewicht of de 
hoeveelheid der goederen in den vrachtbrief nimmer tot 
eon bewijs tegen den ondernemer, voor zooverre altijd geen 
naweging heeft plaats gehad van de wagenlading of van de 
goederen waaruit doze is sa.mengesteld, en voor zooverre 
hot aantal pakken ( colli) of het door den weegstempel van 
het station van afzending aangewezen gewicht niet op den 
vrachtbrief is vermeld. 

81. \Vanneer op den vrachtbrief de gewichtsopgave ont
breekt, worden de goederen v66r de afzending gewogen. 
Daa.rvoor is een recht verschuldigd volgens tarief. 

B2. \Vanneer de juistheid van hot in den vrachtbrief 
opgegeven gewicht wordt hetwijfeld, kunnen de goederen 
v66r de afzending worden nagewogen. 

Bl~jkt uit nawegen de onjuistheicl der gewichtsopgave, 
dan is daarvoor, behalvo de in art. 84 bepaalde extra vracht, 
eveneens hot in art. 81 bedoelde recht verschuldigd. 

83. Goon woegloon wordt in rekening gebracht: 
a. bij hot ontbreken der gewichtsopgave voor verzen

dingen minder dan 100 lbs. wegencle ; 
b. wanneer bij het nawegen blijkt dat het gewieht 

juist is opgegeven. 
84. B\j ontdekking, hetzij t\jdcns de aft~onding, hetz\j 

later dat hot gewieht van eene zcnding te laag is opgege
von, worclt van hot boven do opgave bevonden gowicht 
cone extravracht gohevcn, golijk aan hot dricvond van don 
vrachtprijs volgens tarief voor h0t oenvoud bepaald, alles 
onder voorbehoud zoowel van het onder art. 95 bepaalde, 
als van recht op schadevergoeding wegens kosten en schade, 
indien hot draagvermogen van eon wagon is overschreden. 

85. Hot bestuur is verplicht het aanta.l pakken ( colli) 
of het gewicht der goederen to bepalen, indien dit door 
den afzender wordt verlangd, voor :wover namel\j k dit 
plaats kan hebbBn r-onder sehaclel\jk oponthoud te ver-
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oorzaken on de weeginriohtingen op station daarvoor toe
reikende zijn. 

De afzender is daarvoor hot in art. 81 genoemde recht 
verschuldigd. 

86. W anneer het bepalen van het aantal pakken ( colli) 
of van het gewicht niet van do zijde van het bestuur is 
geschied, hetgeen blijkt nit het ontbreken van den weeg
stempel op den vrachtbrief, moet het bewijs omtrent aantal 
en gewicht op andere wijze dan door beroep op den vracht
brief worden geleverd. 

87. Stukgoederen moeten, indien hun aard het toelaat, 
door den afzender op voldoende wijze voorzien worden 
van den naam van het station van bestemming en van den 
geadresseerde, en verder van duidelijke afzonderlijke merken 
of nummers, welke eveneens op den vrachtbrief moeten 
vermeld worden. 

88. Ruwe goederen, welke als zoodanig in de tarieven 
zijn opgenomen, worden bij eene hoeveelheid van minstens 
10,000 lbs. bevracht volgens het tarief van ruwe goederen. 

Ret vervoer daarvan geschiedt in den regel in open 
wagens. Om zich voor schade, die daaruit kan ontstaan 
te vrijwaren, is de afzender bevoegd voor eigen rekening en 
risico die goederen te dekken. 

Kalk wordt niet anders ten vervoer aangenomen dan 
gedekt door den afzender met de door hem of het bestuur 
tegen vergoeding, te verschaffen dP.kkleeden. 

89. Goederen worden bevracht of naar hun inhoud, 
waarbij 1 kub. voet gel~jk wordt gesteld met 25lb., of naar 
hnn gewicht. 

90. Goederen, welke wegens hun aard, vorm, zwaarte, 
enz., of tengevolge van de wijze waarop zij zijn ingepakt 
moeielijk te hanteeren zijn, en goederen waarop, zonder 
schade daaraan te veroorzaken, geen andere goederen kunnen 
worden geplaatst, zooals glaswerk, manden met vruchten, 
enz., worden naar het dubbele van hun werkelijk gewicht 
bevracht. 

91. Onder laden wordt verstaan het overbrengen der 
goederen van de laadplaats der onderneming in of op de 
spoonvagens; onder loRKen, het ovorhrongen dor goed01·on vnn 
den spoorwngen op cle losplaats van de onc1erneming. 

92. Ret laden en 1ossen yan de ontplofbare goederen, 
waarvan het vervoer ingevolge het reglement voor het ver
voer yan gevaarlijke goeder01i over spoorwegen on stoom
tramwegen of ingevolge van htter besluit der Regeering is 
toegestaan, moet plaats hebben op Jo verst afgelegene zij
sporen, zoover mogelijk verw~jderd, r.oowel van alle gebouwen 
als van alle voorwerpen, welke gevaar voor brand opleveren, 
en op zoodanige plekken dat botsingen met treinen ot 
voertuigen niet zijn to verwachten. 

93. De afzenders dier goederen moeten minstens 24 
uren te voren aan den chef van het station van afzending 
kennis geven van de voorgenomen afzending. 
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Die goede1·en mogen hoogstens 2 uren voor het vertrek 
van den trein, waarmede het vervoer zal plaats hebben, aan 
het station bezorgd worden en moeten dadelijk na aankomst 
door of van wege den afzender in den daarvoor bestemden 
wagen geladen worden. 

94. De geadresseerde is verplicht de goederen onmid
dellijk na aankomst te lossen en weg te voeren. Is deze 
of iemand van zijnentwege daartoe niet aanwezig, dan worden 
die goederen terstond naar eene afgelegene plaats vervoerd, 
waar zij f:ltaan ter beschikking, voor rekening en verant
woordelijkheid van den geadresseerde, aan wien het bestuur 
daarvan kennis geeft. 

95. W anneer de afzender een wagen hoven het daarop 
aangegeven draagvermogen belaadt, dan moet hij bij ont
dekking, behalve de onder art. 84 genoemde extravracht en 
schadevergoeding, buitendien nog betalen een extra bedrag 
van £4 per overladen wagen en per 50 mijlen of onderdeelen 
daarvan. 

96. Goederen worden volgens. verlangen van den afzen
der gefrankeerd of ongefrankeerd verzonden; het bestuur is 
echter bevoegd, zoo noodig, vooruitbetaling van vracht en 
andere kosten te vorderen. 

V ooruitbetaling is steeds verplicht van goederen en 
stoffen: 

a. genoemd in het reglement voor vervoer van ge
vaarlijke goederen over spoorwegen en stoom
tramwegen; 

b. welke volgens het oordeel van den' spoorwegbe
ambte aan spoedig beeler£ onderhevig zijn; 

c. waarvan de waarde geringer is dan de te betalen 
vrachtpr~js. 

97. Goederen worden ter verzending aangenomen en 
aan den geadresseerde afgegeven elken werkdag op nader 
bekend te maken uren. 

Het bestnnr is echter niet verplicht goederen aan te 
nemen, wanneer de vereischte wagens niet aanwezig z~jn. 

98. De aankomst der goederen ter plaatse der bestem
ming wordt zoo noodig per post aan den op den vracht
brief vermelden geadresseerde bericht; de kosten worden 
ten laste ter zending gebracht. 

99. De afzender is verplicht den geadresseerde vooraf 
kennis te geven van het tijdstip van afzending en van 
vcrmoedelijke aankomRt van die soorten van goederen, 
wclkc tengevolge van blijven liggen aan beschadiging, bederf 
of gewichtsvermindering onclerhevig zijn. 

100. De aflevering cler gocderen heeft plaats na afstem
pelen voor ontvangst en intrekken van den vrachtbrief of 
het afgeven van een bewijs van ontvangst of kwijting, het 
betalen der vracht en - bij niet frankeering - der a~dere 
gemaakte kosten en het teruggeven van het dekkleed zoo 
dit gehuurd is. 
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101. Wanneer het bestuur: 

a. per wagen goederen laat halen van de terreinen 
van den afzender, geschiedt dit voor rekening en 
risico van den afzender; 

b. per wagen goederen aan huis bezorgt, geschiedt 
het lossen uit dien wagen en het bergen jn kelders 
of magazijnen door en voor rekening en rjsico 
van den geadresseerde. 

102. De geadresseerde heeft het recht, inclien de zending 
hem beschadigd of niet overeenkomstig den vrachtbrief 
voorkomt, onmiddellijk den toestand daarvan door den spoor
wegbeambte in tegenwoordigheicl van twee getuigen te laten 
constateeren. 

103. De afzender, indien hijzelf of zijn gemachtigde 
laadt, is verantwoordelijk voor schade door goederen, tijdens 
het laden en gedurende het vervoer toegcbracht aan het 
materieel - de geadresseerde, indien hijzelf of zijne gc
machtigde lost, is daarvoor verantwoordelijk tijdens bet lossen. 

§ 7. Vervoe< 'van dieren, lijlcen en voertuigen. 

104. V ervoer van paarden muilen, ossen en ander vee 
geschiedt tegen vooruitbetaling der vracht volgens tarief in 
open wagens. 

Het aantal <1ieren, dat met een trein kan worden ver
voerd, en de treinen, waarmede het vervoer geschiedt, worden 
door het bestuur bepaald. 

Zendingen op tusschenstations moeten vooraf door den 
stationschef geregeld worden. 

105. Zendingen van dieren worden zondor geleider niet 
ten vervoer aangenomen. De geleider, mits daarbij plaats 
nemende, reist vrij, wanneer de zending bevracht wordt als 
4000 lbs. goecl cler normaalklasse risico afzender. 

Deze bepaling is niet van toepassing op dieren van kleine 
gestalte als genoemcl in art. 110 en op zendingen van enkele 
stuks. 

106. Met inachtneming van hot bopaaldo b\j art. 2.5e, 1 
en 2 geschieclt het laden on vastbinclen van dieren geheel 
door en onder· de verantwoorclel\jkheicl yan clen afzender, 
hot losmakcn en losson gcheel door on onder de ~. erant
woorclelijkheid van don geaclrcsseerde. 

107. De afzender is verantwoordelijk voor de schaclo door 
de clieren tijdens het laden en gedurendc het vervoer toe· 
gebracht aan het materiecl der onderneming, tenzij de schade 
te wijten is aan den slechten of onvoldoenden toestand van 
het materieel van het vervoermiddel; de geadresseerde is 
daarvoor verantwoordelijk. 

108. Dieren, ,welke onderweg of v66r de afievering aari 
den geadresseerde, gestorven zijn, moeten door deze toch 
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worden aangenomen, behoudens zijn recht op schadever
goeding, wannoer hij dit heeft. 

\'"an deze omstandigheid wordt melding gemaakt op den 
aan hem af te. geven voor ontvangst gestempelden vracht
brief of op een afzonderlijk daarvan opgemaakt stuk. 

109. Het bestuur kan het vervoer weigeren van: 
a. zieke dieren; 
b. wilde, verwilderde of boosaardige dieren. 

Worden z~j echter ten vervoer aangenomen, dan geschiedt 
dit geheel onder de verantwoordelijkheid van den afzender 
tegen vooruitbetaling der vracht, en wat de sub b genoemde 
clieren betreft, alleen in volcloend stevige hokken. 

110. Levendo dieren van kleino gestalte, als: a pen, 
honden, katten, kippen, konijnen, kleine vogels, enz., worden 
onder verantwoordelijkheicl van den afzender en tegen voor
uitbetaling der vracht ten vervoer aangenomen in hokken, 
kooien, manden of zakken. 

111. De afzender der dieren is verplicht den geadres
seerde vooraf kennis te geven van het tijdstip van afzending 
en van vermoedelijke aankomst. 

112. Het bestuur kan in denzelfden wagen bij de geladen 
dieren goederer1 bijladen, indien dit zonder bezwaar kan 
geschieden. 

113. Het vervoer van lijken, wanneer behoorlijk gekist 
zoodat het geen hinder voor de reizigers geeft, heeft met 
alle treinen plaats tegen vooruitbetaling der vracht volgens 
tarief. 

114. Een lijk, dat niet is afgehaald binnen drie uren na 
aankomst van den trein aan het station van bestemming, 
wordt ter beschikking van de politie gesteld. 

115. Belading van per spoorweg of stoomtramweg ver
r,onden voertuigen door en voor rekening en risico van den 
afzender is geoorloofd. 

Het gezamenlijk gewicht van het voertuig en de daarop 
geladen goedoren mag niettebovengaan het draagvermogen 
van den spoorwog- of tramwegwagon, waarmede het vervoer 
plaats heeft. 

Voor de op deze wijze geladen goederen wordt vracht 
berekend volgens het tarief voor goederen der normaal
klasse risico afzencler. 

116. In ve~·band met het bepaalde bij art. 25g geschiedt 
het laden van voertuigen door en onder verantwoordelijk
heid van den afzender, het lossen door en onder verant
woordelijkheid van den geadresseorde. De afzender moot 
r,orgen voor het behoorlijk vastzitton van het voertuig op 
do spoor- of tramwegon en voor hot daartoe benoodigde 
als wiggen, spijkers on touw, eon en ander ten gonoego 
van de betrokken spoorwegbeambten. 

117. Wanneer bij het laden of lossen van dim·en en 
voortuigen hulp wordt gevraagd en deze kan verleend 
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worden zal hot spoorweg- of tramwegpersoneel, geheel onder 
de verantwoordelijkheid van den afzender bij het laden, 
van den geadresseerde bij het lossen, de gevraagde hulp 
kosteloos verleenen. 

Voorgesteld te Pretoria den 14den December 1892. 

De Regeerings-Commissaris, 
J. s. sMrr. 

Bekrachtigcl te Pretoria, den 10den J anuari 1893. 

N am ens de Regeering, 

DR. vV. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

No.4. 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

VOOR HET VERVOER OVER DE SPOOR- EN STOOMTRAMWEGEN DER 
NEDERLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCHE SPOORWEG

MAATSCHAPPIJ. 

§ 1. Voo1'Schrijten van algemeenen aa1·d. 

Art. 1. Op het vervoer over de spoorwegen en stoom
tramwegen van de N.Z.A.S.M. zijn, nevens de bepalingen 
en voorschriften betrekkelijk het vervoer vastgesteld in de 
politic-wet voor spoorwegen on stoomtramwegen, de wet 
voor het vervoer van gevaarlijke goedoren en het algemeen 
reglement voor het vervoer over spoorwegen en stoom
tramwegen, nog de volgencle bijzondere bepalingen van 
toepassing. 

2. Bij het berekenen van : 
a. Vracht; 
b. Bijkomende kosten; 

worden de prijzen naar boven afgerond. 
Bij het vervoer wordt de afstand tot volle mijlen (re

spectievelijk kilometers) afgerond, berekend. 

3. Het minimum cler vracht bedraagt voor: 

a. Reizigers ............................ . 
b. Ingeschreven bagage en pakketten .... . 
c. Normaal-goederen .................... . 
d. Dieren (met uitzondering van de hier-

onder sub e. genoemde) ............ . 
e. V oor kleine dieren, vermeld in art. 110 

van het algemeen reglement voor het 
vervoer ............................ . 

f. V oor ruwe goederen, mits bij eene hoe
veelheid van 10,000 lbs. of als zoodanig 
bevracht ........................... . 

£0 0 6 
0 0 6 
0 10 0 

0 10 0 

0 0 6 

1 0 0 
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{). Voor alle soort van voer- en rijtuigen. . £1 0 0 
h. Voor lijken van volwassenen .... ; . . . . . 2 0 0 
·i. V oor lijken van kinderen ben eden den 

leeftij d van 12 j aren. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 
k. V oor extratreinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0 0 

Art. 4. N aar boven afgerond wordt eveneens berekend: 
a. Het gezamenlijk bedrag van alle vracht

berekeningen tot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £0 0 6 
b. Het bewaarloon voor bagage. . . . . . . . . . 0 0 6 
c. Het gewicht van bevrachte goederen tot 

100 lbs. 
Art. 5. Ingevolge de bepalingen van art. 12 van het 

algemeen reglement voor het vervoer, worden alle voor
werpen gedurende eeno maand gevonden en in dien tijd 
niet opgevraagd, den 15den dor volgende maand aan den 
chef van mouvement kosteloos n1et dienstvrachtbrieven 
opgezonden met eene lijst in duplo, waarop die voorwerpen 
alsmede de afgehaalde zijn vermeld. De chef van mouve
ment zorgt voor behoorlijke berging in een der magazijns
lokalen. 

6. De chef van mouvement zendt zoodanige voorwerpen 
op den 20sten der maand waarin zij hem zijn gezonden, 
aan het hoofd der politie zijner standplaats, met bijvoeging 
eener 1\ist in duplo, waarop voorkomen de omschrijving der 
voorwerpen, de plaats waar en de datum waarop zij ge
vonden zijn. Het hoofd der politie noernt de voorwerpen 
in ontvangst en gecft een der lijsten voor die ontvangst 
geteekend terug aan den chef van mouvement, tegen be
taling der door de maatschappij gemaakte kosten, als vracbt, 
bewaarloon en bezorging. 

7. Met de opbrengst van gevonden voorwerpen, welke 
wegens onderhevigheid aan of blijken van bederf zijn ver
kocht~ wordt gehandeld op de wijze als hierboven voor die 
voorwerpen zelve is voorgeschreven; de opbrengst, na aftrek 
van de door de maatschappij gemaakte kosten, moet even
eons op de lijsten van den stationschef en den chef van 
mouvement worden vermeld. 

8. W anneer een gevonden of overbevonden voorwerp 
door den eigenaar wordt teruggevorderd en verkregen, geeft 
hij daarvan eon door hem geteekend bewijs van ontvangst af. 

9. Behalve op de groote stations, moeten wagons voor 
het vervoer van goederen, dieren en voertuigen minstens 
48 uren en die voor hot vervoer van lijken minstens 24 
uren te voren worden aangevraagd. Daarbij moet door den 
aanvrager als borgtocht worden gestort ten bedrag van 10 
shillings per wagen, dat aan de n1aatschappij vervalt, in
di.en van den aangevraagden wagen geen gebruik wordt 
gemaakt. 

De maatschappij is daarentegen verplicht gelijk bedrag 
aan den aan vrager te betalen, wanneer aan de bepaalde 
toezegging omtrent het beschikbaar stollen der wagons niet 
wordt voldaan. 
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10. Wanneer wagens gedurende een langeren tijd voor 
het laden en lossen worden gebruikt, dan daarvoor in de 
verschillende voor het vervoer vastgestelde bij zondere be
palingen is toegestaan, dan is voor dien langeren tijd eene 
huur of cen staangeld verschuldigd van 6d. per wagen en 
per unr of gedeelte van een uur, met eon minimum van 
2 shillings per wagen en ecn maximum van 6 shillings per 
etmaal en per wagen. 

Bij gebrek aan wagens kan dit maximum, na vooraf
gaande openbare kennisgeving, tot 10 shillings verhoogd 
worden. 

11. Wanneer terreinen, overdekte rnimten, loodsen, 
bergplaatsen of magazijnen der maatschappij gedurende een 
langeren tijd, als lig- of bewaarplaatsen, worden gebruikt, 
dan daarvoor in de verschillende voor het vervoer vastgc
stelde bijzondere bepalingen is toegestaan, dan is een lig-, 
staan of magazijngeld verschuldigd: 

a. Op open terreinen en onbeschermd: 

1. Voor goederen, per ton of gedeelte daarvan, 
en per etmaal of gedeelte daarvan, 2d., 

2. Voor voertuigen per stuk en per etmaal, of 
gedeelte daarvan, 6d., of voor beide zoodanig 
bedrag als voor ieder station bekend gemaakt 
zal worden. 

b. Op open terreinen, beschermd door dekkleeden, 
voor goederen en rijtuigen eene huur voor het 
torrein als onder a, en huur per dekkleed en per 
uur van 2d., met een minimum Yan 6d. en cen 
maximum per etmaal van 1 shilling. 

c. V oor opgeslagen of geborgen in de overdekte ruim
ten, loodsen, bergplaatsen of magazijnen: 
1. Voor goederen 1d., met een minimum van 

6d. per ton of gedeelte daarvan, en per uur 
of gedeelte daarvan, en een maximum per 
ton of gedeelte daarvan en per etmaal van 
1 shilling voor zendingen beneden de 5 ton 
en 6d. voor zendingen boven de 5 ton; 

2. Voor voertuigen per stuk en per etmaal of 
gedeelte daarvan, 2 shillings. 

Na voorafgaande openbare kennisgeving, kunnen bij 
gebrek aan delddeeden en bij gebrek aan plaats in de over
dekte ruimten, loodsen, bergplaatsen of magazijnen, de 
daarvoor vastgestelde maxima met hoogstens 100 °j0 vcr
hoogd worden. 

12. Indien goederen, dieren of voertuigcn verzekerd 
J~:ijn, moet door den afzender de verzekorde waarde in letters 
op den vrachtbrief vermeld en afzonderlijk voor correct door 
hem onderteekend worden. 

. 13. Bij het inwerkingtreden van deze bijzondere bepa
hngen voor het vervoer, vervallen de bijzondere bepalingen 
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voor het vervoer der N ederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoor
wegmaatschappij, vastgesteld en door de Regeering goedge
keurd den 21sten October 1889. 

V oorgesteld te Pretoria, den 18 J uli 1892, 

De chef der exploitatie, 
VERLOOP. 

Goedgekeurd te Amsterdam, den 4den November 1892, 

De directie der N. Z. A. S. M., 
MIDDELBERG. 

oedgekeurd te Pretoria, den 14den December 1892, 

De Regeeringscommissaris, 
J. S. SMIT. 

Bekrachtigd te Pretoria, den 10den Januari 1893, 

N am ens de Regeering, 

No. l5. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

§ 2. Vm·voer ~Jan reizigers en honden onder hun geleide. 

ART. 1. H,~jtuigen of rijtuigafdeelingen kunnen afgehuurd 
worden tegen betaling van den gewonen vrachtprijs voor alle 
daarin aanwezige plaatsen, vermipderd met 25 pet. Er mogen 
daarin niet meer personen plaats nemen dan er plaatsen zijn. 

2. Rijtuigen of rijtuigafdeelingen eerste klasse kunnen 
voor zieke reizigers worden afgehuurd tegen betaling van 
den gewonen vrachtprijs voor het aantal daarin aanwezige 
plaatsen, verminderd met 25 pet. 

Die vermindering bedraagt 50 pet. wanneer niet meer 
dan 1/4 der beschikbaar gestelde zitplaatsen wordt ingenomen. 

Er mogen daarin niet ·meer personen plaats nemen dan 
er plaatsen zijn. 

3. Voetbal-, cricket- of andere sportclubs en gezel
schappen van pleizierreizigers, uit minstens 6 eerste en 8 
tweede klasse reizigers bestaande, kunnen tegen het tarief der 
onmiddellijk daarop volgende lagere klasse vervoerd worden. 

De aanvraag daartoe, door een der reizigers bona fide 
ingevulct. en onderteekend, moet minstens 24 uren v66r het 
vertrek van den trein, waarmede de reis zal plaats hebben, 
aan het station of de halte van vertrek gedaan en tegelij-
ert~jd de geheele vracht betaald worden. 

De Maatschappij behoudt zich echter het recht voor, 
zonder opgave van redenen, aan dergelijke aanvragen niet 
te voldoen. 

4. Ret afhuren der rijtuigen of rijtuigafdeelingen zoo
als vermeld in art. 1 en art. 2, en het verminderd tarief, 
zooals vermeld in art. 3, worden slechts toegestaan, wannecr 
de reis zich uitstrekt over een afstand van minstens 10 
mijlen, of bij korteren afstand de vracht voor minstens 10 
mijlen betaald wordt. 
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5. Voor kinderen beneden 3 jaar oud onder geleide van 
andere reizigers wordt geen vracht betaald, mits zij geen 
afzonderlijke plaats innemen. 

Voor een kind tusschen 3 on 12 jaar, in de eerste of 
tweede klasse reizende, wordt de vracht betaald van de 
onmiddellijk daarop volgende lagere klasse. 

Twee . kinderen tusschen 3 en 12 jaar reizen op een 
biljet van de klasse, waarvoor het biljet geldig is. 

6. V oor kinderen van kaffers en kleurlingen beneden 
3 jaar wordt geen vraoht, voor zoodanige kinderen tusschen 
3 en 12 jaar vracht volgens speciaal tarief betaald. 

Indien zij instappen op stopplaatsen waar geen plaats
biljetten verkocht worden, dan wordt dit in den trein ver
strekt en reizen con on twoe kinderen op een bilj et der 
kleurlingen klasse. .· 

7. Het is den reizigers geoorloofd honden rnede te no
men. Deze worden vervoerd of in den bagagewagen, of op 
verzoek van den reiziger onder wiens geleide zij zijn, bij 
hem in het rijtuig, mits zij niet hinderlijk zijn on geen der 
in 't rijtuig aanwezige reizigers zich daartegen verzet. 

8. V oor iederen, volgens het voorgaande artikel, ver
voerden hond moet de reiziger een plaatsbiljet der laagste 
klasse nemen. Dit biljet moet op aanvrage vertoond en bij 
het einde der reis afgegeven worden. 

9. Reizigers, die een of meer honden medenemen en 
in den bagagewagen laton vervoeren, moeten zorgen dat 
deze daarin geplaatst en zoonoodig vastgelegd worden, en 
dat de lossing onmiddellijk na aankomst van den trein ter 
bestemde:r plaatse plaats heeft. Bij niet onmiddellijke lossing 
heeft de maatschappij het recht den hond los te laton. 

10. De maatschappij is niet verantwoordelijk: 
n. Voor letsel, dat honden bekomen gedurende het 

vervoer of gedurende den tijd dat zij onder hare 
bewaring zijn; 

b. Voor het ontkomen der honden door verbroking 
der afsluiting of welke andere oorzaak ook. 

V oorgesteld te Pretoria, den 18den J uli 1892. 

De chef van exploitatie, 
VERLOOP. 

Goedgeknurd te Amsterdam, den 4den November 1892. 

De directie der N. Z. A. S. M., 
MIDDELBERG. 

Goedgekeurd te Pretoria, den 14den December 1892. 

De Regeeringscommissaris, 
J. S. SMIT. 

Bekrachtigd to Pretoria, den 10den J anuari 1893. 

N am ens de Regeering, 
DR. W. J. LEYDS, 

Staatssecretaris. 

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



939 L189B 

No.6. 
§ 3. Vavoer van bagage, palcketten en voo1·werpen van waanle. 

ARTIKEL 1. Ret tarief van vergoeding bij verlorengaan 
of beschadiging is : voor niet verzekerdo bagago hoogstens 
4 shilling, voor niet verzekerde pakketten hoogstens 2/6, 
beide per lb. waarvoor vracht is betaald. 

2. De verzekeringspremie, waaronder de vracht niet is 
hegrepon, bedraagt ter keuze van hem, die de verzekering sluit: 

a. V oor een afstand onder de 50 mijlen: 
Een vierde ten honderd (1/4 pet.) der aangegeven 

waarde met een minimum van .............. .£0 2 6 
Een achtste ten honderd (1/8 pet.) der aangegeven 

waarde met een minimum van. . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 
Zoodat van eene aangegevene waarcle tot £50 het hedrag 

cler premie is 2s. 6d. 
Van £50 tot £400 het bedrag dor promie is 1/ 1 pet. 

" £400 " £800 " " " " " £1. 
, £800 en daarboven het bedrag cler premie is 1 /n pet. 

b. V oor een afstancl van 50 mijlen en daar-
boven tot 100 mijlen : 

Een half ten honderd (1/2 pet.) der aangegeven 
waarde met eon minimum van .............. .£0 2 G 

Een vierde ten honderd ( 1/ 4 pet.) der aangegeven 
waarde met een minimum van. . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 

Een achtste ten hondercl (1/8 pet.) der aangegeven 
waarde met een minimum. van. . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 

Zoodat van eene aangegeven waarde tot £25 het bedrag 
der premie is 2s. 6d. 

Van £25 tot £200 het bedrag der premie is 1/2 pet. 
" £200 " £400 " " " " " £1. 
, .£400 , £800 , , , , , 1/ 4 pet. 
" £800 " £1600 " " " " " £2. 
, £1600 en daarboven het bedrag dor premie is 1/8 pet. 

3. Iecler reiziger, houder van een gewoon plaatsbiljet, 
heeft recht op kosteloos vervoer van 50 lbs. bagage. 

4. Reizigers kunnen hunne bagage aan de stations in 
bewaring geven aan de daartoe door de maatschappij aan
gewezen personen. 

Van die in bewaringgeving ontvangen zij een biljet 
en bewijs van ontvangst; indien dit verloren is geraakt, 
zijn zij verplicht aan den stationschef het bewijs te leveren 
dat de bagage hun toebehoort. 

Ret bewaarloon voor bagage bedraagt voor eon etmaal 
en een stuk zes pence en voor meerdere etmalen en meer 
stuks drie pence per stuk en per etmaal; het etmaal wordt 
gerekend aan te vangcn met middernacht en gedeelten 
daarvan worden als een geheel beschouwcl. 

De teruggave van het bewaarde heeft plaats tegen afgifte 
van het biljet of bewijs van ontvangst en betaling van het 
verschuldigde bewaarloon. 
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5. In bewaring gegeven bagage wordt in een daartoe 
bestemd register ingeschreven. De maatschappij vergoedt 
bij beschadiging of vermissing van zoodanige ingeschreven 
bagage een bedrag van hoogstens £5. 

V oor de in de stations achtergelatene bagage, die niet 
in bewaring gegeven en niet ingeschreven is, is de maat
schappij in geen enkel opzicht aansprakelijk. 

6. Reizigers die meer dan een stuk bagage in bewaring 
hebben gegeven en daarvan een of meer terug verlangen, 
moeten op 't tegenblad van het register van inschrijving 
eene verklaring onderteekenen, welke stukken door hen zijn 
teruggenomen. 

7. Bagage moot minstens 15 minuten v66r het vertrek 
van den treiri op het bagageburean bezorgd worden. vVordt 
overeenkomstig art. 27 van het algemeen reglement voor 
het vervoer verzekering daarvan gowenscht, dan wordt bagage 
als pakket vervoerd en is het bij art. 10 voor pakketten 
bepaalde daarop van toepassing. 

8. Zendingen van 25 lbs. en daarbeneden worden steeds 
als pakket verzonden en volgens het daarvoor vastgestelde 
tarief (pakkettarief) bevracht. 

Zendingen zwaarder dan 25 lbs. of in omvang grooter 
dan 1 kub. voet, behoeven niet als pakket ten vervoer te 
worden aangenomen. vVordt dit echter blijkens het adres 
verlangd, dan zal de verzending zoo mogelijk als pakket 
geschieden. 

9. Pakketten worden aan alle stations aangenomen van 
's morgens 8 uur tot 's namiddags 6 uur, en met alle per
sonentreinen verzonden. 

Op Zon- en algemeen erkende feestdagen worden pak
ketten slechts aangenomen en afgegeven op enkele uren, 
welke voor elk station vastgesteld en bekend gemaakt 
worden. 

10. Pakketten, verzekerd of niet verzekerd, en verzekerde 
bagage (zie boven art. 7), moeten op het pakketbureau 
aangeboden worden van af een half uur v66r het vertrek 
van den eersten trein tot eon half uur v66r het vertrok van 
den laatsten trein, waarmede de verzending kan plaats hebben. 
Indien echter de waarde daarvan £100 of daarboven be
draagt, dan moot die aanbieding minstens 6 uren te voren 
geschieden. 

11. Pakketten moeten voorzien zijn van een duidelijk 
en volledig adres, dat daaraan stevig is vastgemaakt, en 
waarop o. a. naam, woonplaats en straat van den geadres
seerde moeten voorkomen. Bij doze zendingen wordt geen 
vrachtbrief gebruikt. 

12. Behoudens de bijzondere voor~chriften in art. 13 tot 
en met art. 19, betreffende zendingen van voorwerpen van 
waarde, moeten verzekerde bagage en verzekerde pakketten 
door den afzender verzegeld worden. Daarbij moet een los 
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adres worden gevoegd, geheel eensluidend met het aan het 
pakket gehechte, en bovendien nog voorzien van: 

a. gelijk zegel waarmede het pakket is verzegeld; 
b. de aangegeven waarde in woorden, voorzien van 

de handteekening des afzenders. 

13. De in art. 60 van het a1gemeen reglement voor het 
vervoer genoemde voorwerpen van waarde, moeten zorg
vuldig en geheel ten genoege der maatschappij ingepakt en 
behoorlijk in kisten, vaten, r-akken of toegebonden pakketten 
gesloten, geadresseerd en op r-oodanige wijze verr-egeld r-ijn, 
dat de zegels door het vervoer niet knnnen beschadigd 
worden. 

De kisten en vaten moeten hecht en stevig en zoowel 
als de pakketten kruiselings omwonden zijn met een touw 
uit een stuk, waarvan de einden van een zegel zijn voorzien. 
De zakken mogen mogen niet gescheurd, gelapt of hersteld 
zijn en moeten aan de binnenzijde genaaid en van buiten 
dichtgemaakt zijn door middel van een touw uit een stuk, 
waarvan eveneens de einclen van een zegel zijn voorzien. 

De zegels moeten aan de kisten, vaten, zakken of pak
ketten zoodanig zijn bevestigd dat deze zonder verbreking 
der zegels niet geopend kunnen worden. 

14. De aclressen moeten op de kisten, vaten, zakken of 
pakketten zelve zijn geschreven of claaraan hangon met een 
touw, waarvan de einclen aan clkaar zijn verbonden, door 
een, door den betrokken spoorwegbeambte voldoencl geacht 
r-egel. Op de losse aclressen moot eon gelijk zegol zijn afge
clrukt dat op de kisten enz. voorkomt. 

15. In tegenwoordigheid van den afzender of zijn ge
machtigde, worden do verzenclingen rrwt de mecste namY
keurigheicl gewogen met en tot in onderdeelcn van lbs. on 
wordt het hcvonden gewicht op het aclres vermcld, of r-oo 
het noodig blijkt hot reeds ingevuldo gewicht clam·op gewij
zigcl, en de gewichtsopgave onderteekend door den afzender 
of zijn gemachtigde. 

16. Pakketton of pakken tor verzending aangoboclen 
zonder aangegevcn waardo, cloch welkc naar hot nitcrlijk 
aanzien voorwerpen van waardo inhouclon, kunncn worden 
gewoigcrd, zoolang niet iR vo]daan arm (lc vcrplichting tot 
hot aangeven <lor waarde, of niet hot bmvijH iR gnlc~'Tcml dat 
zij geen voorwerpen van waarde inhouclen. 

17. De bepalingen van artikols 13 on 14 r-ijn niot toc
passelijk op stavon van edele mctalen, wclko nict bchoeven 
to r-ijn ingcpakt maar van oen · duidclijk mcrk moetcn voor
zien zijn. 

18. De aanncming van zooclanige zcndingcn goschieclt 
aan de door de maatschappij aan to wijzen stations op de 
bij artikel 9 on artikel 10 bepaalde tijclcn. 

HL De aanneming van zendingen van groote waarde kan 
geweigerd worden,. inclien er geet1 gelegenheicl bestaat om 
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deze nog op den dag der aanbieding ten vervoer mede 
te geven. 

De maatschappij is bovoegd bij hot ter vorzencling 
aanbieden van groote partijen, bijwndore voorschriften to 
geven. 

20. Pakketten, inhoudenclo couranten of periodieke tijd
schriften, verzonclen door of geadressoercl aan uitgevers 
daarvan, worden vervoercl tegen de helft van den vrachtprijs, 
gestelcl voor de gewone pakketten van gelijk gewicht, mits 
zij aan beicle zijclen open zijn. 

De spoorwegbeambten hobben het recht zich van den 
inhoucl cler pakke tten te overtuigen. 

21. Leclige kisten of andere voorworpen, welke gecliencl 
hebben tot verpakking van over den spoorweg of tramweg 
vorzonclen pakketten, kunnon aan hot aclres van den afzencler 
yoor zijne rekening worden teruggezonclen, tegen de helft 
van den vrachtprijs, gestelcl voor pakketten van gelijk 
gewicht. 

22. In verbancl met hot bepaalde bij artikel 24c. van 
hot algemeen reglement voor het vcrvoer, is de geadresseercle 
\'erplioht een pakket af te halon binncn: 

24 uren wanneer hij niet vcrcler dan 2 mijlen van het 
station woont ; 

3 clagen wanneer hij niet vercler clan 10 mijlen van hot 
station woont; 

14 clagen wanneer hij vercler dan 10 mijlen van het 
station woont. 

Wanneer de geadresseerdc het pakket niet binnen den 
boven genoemden t\jd afhaalt, clan worclt clit in bowaring 
genomen en is hij daarvoor een bewaarloon vorschulcligcl, 
als boven bij artikel 4 voor in bewaring gegeven bagage is 
vastgestelcl. 

23. Als paketten kuuncn voor risico van den afzender 
tegen het halve voor J>akkctten gestelcle tarief uaar hoven 
afgerond tot Hcl., verzonden worden: vorsche vruchtcn, vleesch, 
,·isch, verschc groenten, dood vvilcl of gcvogclte, eieren, boter, 
kaas, brood, gebak, ijs, planten en afgesneden blocmen, mits 
voortbrengsdnn van Zuid-Afrika zijrul<~, en i11 manden, kran
jangs of kistjes verpakt. 

Do maatschappij kan wnder ocnige opgave van reclencn 
hot ycrvoor van dezc soortcn van pakkcttcn weigoren. 

~4. J\lantlen, waarin vrnchten, groenton, cieren en derge
Jijkc zijn vcrpakt, moeten van bo,·en door middel van chntrs
houtcn zoo stevig z\in voorzien, dat zondcr ccnig gevaar 
voor beschadiging andere manden daarop geplaatst knnnen 
\\·ordon. 

25. Hijwiolcn mits niet nit clkandcr genomon, kunnon 
voor risico v:an den reiziger of afzender vervoercl worden : 
als bagage · yolgens het tarief yo or bagage, als pakket volgens 
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het dubbele tarief voor pakketten, waarb~j voor beide wordt 
aangenomen dat gelijk staat: 

Een tweewielig r~jwiel met een pakket van 50 lbs. 
Een driewielig rijwiel met een zitplaats met een pakket 

van 75 lbs. 
Een driewielig rijwiel twee zitplaatsen met een pakket 

van 100 lbs. 

V oorgesteld te Pretoria, den 18den J uli, 1894. 

De chef der exploitatie, 
VERLOOP. 

Goedgekeurcl te Amsterdam, den 4den N ovcmber 1892. 

De directie der N. Z. A. S.M., 
MIDDELBERG. 

Goedgekeurd te Pretoria, den 14den December 1892, 

De Regeeringscommissaris, 
J. S. SMIT, 

Bekrachtigd te Pretoria, den 10den Jannari 1893. 

No.7. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

§ 4. Vervoer van colli (zendingen van kleine ajrnetingen) en 
goederen. 

AR'riKEL 1. Het tarief van vergoeding b1j verloren gaan 
of beschadiging is voor niet verzekerde goederen hoogstens 
1 shilling per lb. waarvoor vracht is betaald. 

2. Verzekeringspremic, waaronder de vracht niet is 
hegrepen bedraagt ter keuze van hem, die de verzekering 
sluit: 

n. Voor een afstand onder de 50 m]jlen: 
Eon vi(m1e hm hon<lcnl (1/r, pd .. ) <lor aangogovcn 

waanle met eon mini111nm van. . . . . . . . . . . . . £0 2 G 
Of een achtste ten honderd (I 13 pet.) der aan-

gcgevcn waarclc me.t con minimum van . . . 1 0 0 

~oodat van ecnc aangegcycn waardo tot £nO, hot hcclrag 
der premic is :2s. Gd. 

Van £50 tot £400 hot bodrag dor premic is 1; 4 pet. 
,, £400 " £800 " " " " " £1. 
, £800 en daarboven hct bedrag clor prcmio is 1 In pet. 

b. Voor een afstancl van 50 mijlon en daar boven 
tot 100 mijlen: 

Een half ten honderd (1/2 pet.) der aangegeven 
waarde met een minimum van .............. £0 2 6 
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Een vierde ten honderd (1/t1 pet.) der aangegeven 
waarde met een minimum van .............. £1 0 

Of een aehtste ten honderd (1/8 pet.) der aangegeven 
waarde met een minimum van. . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 

Zoodat van eene aangegeven waarde tot £25 het bedrag 
der premie is 2s. 6d. 

Van £25 tot £200 het bedrag der premie is 1
/ 2 pet. 

, £20P , £400 , , , , , £1. 
, £400 , £800 , , , , , 1

/ 1 pet. 
" £800 " £1600 " " " " " £2 
, £1600 , en daarboven het bedrag der premie is 1; 3 pet. 

3. Goedercn der normaalklasse, b~j hct vervoer waarvan 
de afstand of het gewicht nict in verhouding staat. tot de 
bij art. 3, c., § 1, BB., bepaalde minimumvracht, worden 
als colli (zendingen van klcine afmeting) verzonden en 
volgens het daarvoor vastgestelde tarief ( collitarief) bevracht. 

Het vervoer daarvan kan nimmer met personentreinen 
gevorderd worden. 

4. Vrachtbrieven zijn verkrijgbaar tegen betaling van 
1d. per stnk bij den stationschef of de met de aanneming 
der goederen belastc beambten. 

5. Op verzoek van den afzender kan een vrachtbrief 
worden ingevuld door een cler bovengenoemde beambten, 
tcgen betaling van 3d. per vrachtbricf en van 6d. per 
vrach tbrief in cluplicaat. . 

De geadresseerde kan, zoo hij dit verlangt, tegen be
taling van 6d. een uittreksel uit den vrachtbrief bekomen. 

6. Op verzoek van den afzenclcr of geadresseerdc wordt 
tegen betaling van 6d, van de betaaldc vracht of van andere 
betaalde golden eenc quitantie afgcgeven. \Vordt deze door 
den bovengenoemde verschaft, dan geschieclt de invulling 
claarvan kosteloos. 

7. Gocderen, waarvan overecnkomstig art. 27 van het 
algemeen reglement voor het vervoer verzekering wordt 
gcwenscht, en de daarbij behoorende vrachtbrief, moeten door 
den afzender elk van een gelijk zegel worden voorzien. 

8. \Vanneer een afz;cnder b~j het vervoer van ruwe goe
dcren een dekkleed gebrnikt, moet dit op den vrachtbrief 
vermeld en (loor den geadrcRseerdc h1 ontvangst gcnomen 
worden. 

Tcgen cone lmur van 3 shillings per stuk en per 50 
mijlcn of gedceltc daarvan gcmaakt gcbruik, kan de afr.en
der van de maatschappij dckkleedcn huron; de zending 
v,rordt daarmede belast. 

De bovengenoemde afstand wordt tezamen voor hcen 
en terug slechts eenmaal in rekening gcbracht. 

9. I:let nummer van hot dckklcecl wordt cvcnccns op 
den vrachtbricf vermeld. De dekkleeden worden op het 
station van aankomst door den geadresscerdc in behoorlij
ken tocstancl aan clon stationschcf of den mot het goedorcn
vervoer belasten beambte terugg~ven, v66rdat de overgave 
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der r-ending togon ontvangsthowijs plaats heeft (met niet 
berekening van r-ulke schade aan het dekkleed, gekomen 
wndor toecloen van don afr-ender.) 

10. Yoor hot nawogen Yan goodoren, ingevolge artt. 81 
en 82 van het algemoen reglement voor het vervoer, wordt 
botaalcl: 

n. 1/ 2d. per 100 lbs. of gedeelte daarvan hoven de eerstc 
100 lbs. met oen minimum van 6d. per zending, 
wanneer do goederen op de bascule worden gc
wogen; 

b. twee shillings per wagon wanneer het wegen op de 
weegbrug kan geschieden 

11. Hot laden en lossen van gewone goederen geschiedt 
door do maatschappij tegen berekening van het daarvoor 
vastgestelde loon. 

Zij belast zich niet met het laden en lossen van voor
werpen van grooten omvang of zwaar gewicht, en van de 
oningopakte goederen, als vermeld art. 88 van het algemeen 
reglement voor het vervoer, tenzij daartoe door den afzen
der of gcadrosseorde bepaald het verr-oek op den vracht
brief is godaan mot vormelding dat dit geschiedt : 

a. Buiten do vcrantwoorclelijkheid der maatschappij; 
b. 'regen eon nader overeen te komon loon en in

geval van gebruikmaking daarbij van hulpmid
delen als kranen, enz., tegen betaling van het 
daarvoor vast to stellen tarief. 

12. Do treinen cler maatschappij worden gedurende 12 
en wagons gedurende 6 uren ter beschikking van den 
afzender gesteld voor het laden. 

"\Vil <doze daarover geclurende een langeren tijd de 
beschikking hehben, dan moet hij de daarvoor bij artt. · 
10 en 11 § 1 (n)Orschriften van a1gemeonen aard) bepaalde 
huur en liggelden betalen. 

10. "\Vanneor goocleron in denzelfden vrachtbrief vor
meld, niet allen tegelijkcrtijd worden aangebracht of met 
onjnistcn of onvoldoenden vrachtbrief ·worden aangeboclen 
en diontongcvolgc moctcn hlijven 1iggon, lmn rle maat
Kehappij hij ovcrsehrij(1ing der in art. 12 genoomden tcr
mijnen, de in artt. 10 on 11 § 1 (voorschriften van algo
moenen aard) hepaaldo lig- of magazijns-gelden heffen; 
totdat do in don yraehtbrief omschreven r-ending geheel is 
aangehrael1t of totdat de yrachtbrief is aangovuld en ver-
1Joten1. 

14. Goodoron, '"olko door de maatschappij worden 
gclost, moeten lJimton 24 uron na aankmnst van den trein 
door of Ytm wego don gcaclrcssoordc r-ijn weggehaalcl. 

Gocderon, wolke niet door de n1aatschappij worden 
gclost, mooten hinnen 12 urcn na aankomst van den troin 
door of van woge den geadresseerde zijn gelost en binnen 
24 uren weggehaald. 

60 
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Geschiodt dit niet binnen dicn termijn, dan l10eft de 
maatschappij het recht de goedcren op kosten on onder 
de verantwoordelijkheid van den geadresseerde to lossen 
en op te slaan op hare terreinen, van waar zij door d.en 
geadresseerde kunnen worden weggehaald. 1 

Bij de bepaling van bovengenoemde termijnon blijft 
de tijd tusschen 6 uur des avonds en 6 uur des morgens 
buiten rekening. 

15. Voor niet tijdig geloste wagens en niet tijdig af
gehaalde goederen moet de geadresseerde de daarvoor bij 
artt. 10 en 11, § 1 (voorschriften van algemeenen aard), 
bepaalde huur-, lig- of magazijngelden betalen. 

V oorgesteld te Pre to ria, den 18den J uli 1892. 

De chef van exploitatie, 
VERLOOP. 

Goedgekeurd te Amsterdam, d. en 4den November 1892. 

De directie der N.Z.A.S.M., 
MIDDELBERG. 

Goedgekeurd te Pretoria, d.en 14den December 1892. 

De HegeeringscommissariH, 
J. S. Sl\IIT. 

Bekrachtigd te Pretoria, den lOden Januari 1893. 

No.8. 

N am ens de Regeering, 
DR. \¥. J. LEYDS, 

Staatssecretaris. 

§ 5. Ver·voer van dieren, voertwigen en lijken. l) 

ART. 1. Hot tarief van vergooding bij vorloren gaan of 
beschadiging is hoogRtcnR voor niet vcrr.ekerdc: 
Pam·den en mnilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per Htnk £1[) 
Ossen en ander groot vee . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , () 
Ezels...................................... , , 5 
Varkens, schapen, bokken en honden . . . . . . . , , 1 

2. De verzokeringspremic bcdraagt: 

a. V oor paarden en muilen : 

Van 1 tot 50 mijlen 4s. 
51 100 6 voor iedere £10 of gedeelte 

" " " s. £10 d 101 150 8 van,' van e aangcgeven 
" " " s. d b _ii)l Boven de 150 , lOs. waar 0 oven ii! 5. 

1
) Zie Gouv. Kg. no. 74/93, bladz. 950 van dit wetboek. 
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b. Voor ossen en ander groot vee : 

Gelijke schaal van afstand en premie als voor paarden 
en muilen, van de aangegeven waarde boven £6. 

' c. V oor ezels : 

Gelijke schaal van afstand en premie als voor paarden 
en muilen, van de aangegeven waarde boven £5. 

d. V oor varkens, schapen, bokken en honden : 

Gelijke schaal van afstand en premie als voor paarden 
en muilen, van de aangegeven waarde boven £1. 

3. De verzekeringspremie voor voer- en rijtuigen bedraagt 
twee ten honderd (2 pet.) van de aangegeven waarde, on
verschillig over welken afstand het vervoer plaats heeft. 

4. Het vervoer van zieke en wilde, verwilderde of boos
aardige dieren heeft plaats tegen den dubbelen vrachtprijs 
van goederen der normaalklasse risico afzender, waarbij 
1 kub. voet worclt gelijk gesteld met 25 lbs. vracht. Wilde, 
verwilderdc of boosaardige dieren worden bovendien alleen 
vervoerd in door den afzender te leveren stevige hokken. 

5. Hot vervoer van dieren van kleine gestalte, zooals 
vermeld in artikel 110 van het algemeen reglement voor het 
vervoer, geschiedt in door den afzender te leveren hokken, 
kooien, manden of zakken, tegen den dubbelen vrachtprijs, 
hetzij als pakket, wanneer gewicht en omvang niet in strijd 
is met de bepalingen, vastgesteld op het vervoer van pak
ketten, hetz\j als good der normaalklasse risico afzender, 
waarb\i 1 kub. voet worclt gelijk gesteld met 25lbs. gewicht, 
met een minimum yracht van 6d. per zending. 

6. De (1ieren moeten ter larlingplaats zijn aangebracht 
minstens 2 nren v66r hot vertrek van den trein, waarmede 
het ven·oer moet plaats hebben, en in ingeval de trein 
't; morgens Y66r 7 unr vertrekt den vorigen rlag v66r 6 uur 
ter verzending zijn aangemeld. 'Vordt verzending verlangd 
van een groot aantal tegelijkert\jd, clan moet daarvoor vroeg
t\jdig aanzoek gedaan worden bij den stationschef en kan 
de stationschef den voor het aanbrengen bepaalden tijcl 
langer Rtellen. 

·Hot lossen en wcghalen van dim·en moot binnen 3 nron 
na aankomst aan hot station yan bestemming geschieden. 

7. Do maatsclu.tpp\j is hevoegd dieren, welke niet binnen 
den in hot yorig artikel bepaalclen t\jcl zijn weggehaalcl, 
voor rekening en risico van don geaclresseerclo te lossen, 
te stallen en to voocleren, oon on ancler tegen het volgencle 
tarief: 

V oor paarclon en muilon per stuk en per uur 6cl., met 
oen maximum van 6s. per etmaal. 

V oor ozels, ossen en ander groot vee per stuk en per 
unr 3d., met eon maximum van 3s. per etmaal. 

Voor varkens, schapen, bokken, ·honden en andere 
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kleine dim·en per stuk on per uur 2d., met con maximum 
van 2s. per etmaal. 

8. Lijken moeten ter ladingplaats bozorgd worden min
stens 30 rrlinuten v66r het vertrek van den trein waarmede 
het vervoer moot plaats hebben. 

9. Lijken van kinderen beneden den leeftijd van 12 
jaren worden vervoerd tegen de helft van den vrachtprijs 
welke voor het vervoer van lijken van volwassenen wordt 
betaald. 

10. Ret vervoer van voertuigen heeft plaats tegen be
taling der vracht volgens tarief. 

11. De lading van voertuigen moet binnen 2, de lossing 
en weghaling binnen 12 uren na aankomst van den trein 
aan het station van bestemming :z;ijn afgeloopen. Bij go
broke daarvan, is de maatschappij bevoegd tot lossing en 
opberging over te gaan voor rekening en onder verantwoor
d-3lijkheid van den geadressflerdo, die daarvoor het bij art. 
10, § 1 (voorschriften van algemeenen aard) bepaalde staan
geld is verschuldigcl. 

V oorgesteld te Pretoria, den 18 J uli 1892. 

De chef van exploitatie, 
VERLOOP. 

Goeclgekeurd te Amsterdam, den 4 November 1892. 

De clirectie der N.Z.A.S.M., 
MIDDELBERG. 

Goedgekeurcl te Pretoria, den 14 December 1892. 

De Regeeringscommissaris, 
.J. S. SMIT. 

Bekrachtigd te Pretoria, den 10 .Januari 1893. 

No.9. 

NamrmR de Rq~f'nring, 

DR. "T· J. LE YDS, 
Staa tssecretaris. 

§ 6. E:ctra-tre-inen. 

Art. 1. Extra-treinen vvonlen aileen verr:;trckt, indicn de 
gewone clienst het toelaat. 

Ret verzoek daartoe kan steeds zoncler opgave van 
redenen worden gcwcigcrcl. 

. 2. De a.anvraag voor em~ e~tra-trein moot plaats hebben 
m1nstens 48 uren te vor-en, 1ndwn de af te leO'o-en afstand 
niet meer dan 50 mijlen bedraagt en op het"'btraject een 
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loeomotief- en materioel depot aanwezig is, on tolkons 24 
uron voor clken 50 mijlon grooteren afstand. 

Is op het af te leggen trajoet zoodanig dep6t niet aan
wezig, dan wordt die afstand gerekend va11 af het diehtst 
nabijzijnde depot. 

De aanvrager moet als borgtoeht storten een bedrag 
van £2, dat aan de maatsehappij vervalt, indien van den 
aangevraagden extratrein geen gebruik wordt gemaakt. 

3. Behouclens het bij art. 4 bepaalde is do prijs van eon 
extratrein als volgt : 

Per loeomotief zonder voertuig. . . . . . . . . . . . . . 10/- per m\jl. 
Per rijtuig met 2 assen, waarvan de helft en 

meer dan de helft der zitplaatsen worclt 
ber,et ................................. . 

Per rijtuig met 2 assen, waarvan mincler dan 
de helft der zitplaatsen wordt bezet ..... 

Per wagon met 2 assen, beladen met 50 pet. 
en meer van het draagvermogen ....... . 

Per wagen met 2 assen, beladen met minder 
dan 50 pet. van het draagvermogen ..... 

Per wagon met 2 assen, beladen met minder 
dan 25 pet. van het draagvermogen en 

7!-
" 

4/-
" 

G/-
" 

3/G 
" 

tevens als sehutwagen dienst doende. . . 2/- , 
Voor wagens met meer assen wordt de prijs in vcrhou-

cling verhoogd. 

4. De prijs van een extratrein, bestaande nit een loeo
motief, een personenrijtuig en een goederen (bagagewagen), 
beclraagt voor een bijzoncler persoon met familie, gevolg en 
bagage, voor enkele reis per mijl 15 shillings. 

5. :B~en godeelte van eene m\jl 'vordt voor eene geheele 
gerekencl. 

De afstand, in mijlen afgelegd door een extratrein, wordt 
' berekend naar don hal ven afstancl welke de loeomotief, met 
inbegrip van het aantal mijlen van en naar haar depOt, 
moet afieggen. 

6. Het minimum beclrag voor een extratrein bedraagt 
steeds £15. 

7. De prijs worclt verhoogcl met: 

a. 50 pet. voor oxtratreinen, welke met ceno grootere 
snelheid worden gereden dan do treinen welke 
op het dienstbiljet r,ijn vcrmeld; 

b. 100 pet. voor dat gedeelto van den loop van een 
extratrein, dat v66r of na diensttijd worclt afge
legd. 

8. W anneer een extratrein wordt verlangd voor he en 
en terug op denr,elfden dag wordt 150 pet. en voor een dag 
heen en den volgenden clag terug 175 pet. van het aantal 
mijlen heen en terng gerekend. 
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9. Bij eene groote hoeveelheid van te verzenden goede
ren kan eene vermindering in den prijs voor een extratrein 
verleend worden. 

10. Ret bij art. 2 bepaalde bedrag van £2, kan niet 
verhoogd worden en wordt slechts eenmaal berekend voor 
een extratrein, welke voor de heen- en terugreis besproken is. 

V oorgesteld te Pretoria, den 18 J uli, 1892. 

De chef der exploitatie, 
VERLOOP. 

Goedgekenrd te Amsterdam den 4den 'November 1892, 

De directie der N. Z. A. S. M., 
MIDDELBERG. 

Goedgekeurd te Pretoria, den 14den December 1892, 

De Regeeringscommissaris, 
J. S. SMIT. 

Bekrachtigd te Pretoria, den 10den Januari 1893, 

N am ens de Regeering. 
DR. W. J. LEYDS. 

Staa tssecretaris. 

No. 64. R.11081j90. 

Publicatie der wijziging in art. 1 der gewijzigde 
regulaties van het Gezondheidscomite te Johannesburg. 
Zie StaatscouTant 5 April 1893 en 27 September 1890. 

No. 74. R. 2509/93. 

Publicatie van het tarief voor het vervoer van voer
tuigen, 1

) lijken, paarden en vee langs de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. Zie Staats
couTant 19 April 1893. 

No. 75. R.1736j93. 

Publicatie der wijziging in art. 19 van de regnlaties 
van het Krugersdorpsche Gezondheidscomite. Zie Staats
couTant 19 April 1893. 

1
) Zie artt. 8, 9 en 10 van het bijzondere reglernent voor de 

N. Z. A. S. M. no. 8, e 5, bladz. 948 van dit wetboek 
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R. 6910/90. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 229, 
dd. 24 April 1893, de daarin vermelde V olksraads
besluiten, benevens wet no. 15, 1880, en de desbetref:
fende regulatien. 

DR. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, 

Pretoria, 25 April 1893. 
S taa tssecretaris. 

Uitvom·ende Raadsbesluit a1·t. 229, dd. 24 April 1893. 

Aan de orde minute R.6910/90, inhoudende besluit van 
den Edelachtbaren Tweed en V olksraad, art. 313, del. 2 J uni 
1892, en het daarop gevolgde besluit van den Edelachtbaren 
Eersten V olksraad, art. 420, del. 10 J uni 1892. 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op bovengemelde 
Volksraadsbesluiten, op de desbetrefl'ende rapporten van 
Landclrosten en Speciale Landdrosten, en de wenschelijkheid 
inziende, om zekere houtbosschen voor het publiek te sluiten. 

Besluit hiertoe over te gaan en diensvolgens van af 1 
Juni a.s. de navolgende houtbosschen tot nader order voor 
het publiek te sluiten, te weten. 

In het district Zoutpansberg: 

1. Dearlofsbosch, 2. Louwsbosch, 3. Groblersbosch, 
4. Pinnifathersbosch, 5. Zoetlandsbosch, 6. Essenhoutbosch, 
7. Rolbosch, 8. Dwarsbosch. 

Op de Kaap-clelverijen: 

1. Het rijke bosch op de Macongowa, afgaande naar de Bij 
Buffaloo, ongeveer 200 acres; 

2. Plottenboomenbosch, op de grens van Swazieland; 
3. Het hout rondom het Schotsmanrif en de Revolver Creek 

en langs de Krokodilrivier; 
4. Het bosch, waar Elandsrivier en Krokodilrivier in elkancler 

loopen, niet ver van Kaapsche Hoop; 

In het district W akkerstroom : 

De bosschen op de plaats: 

Accarat no. 368 . . . . 1 houtbosch 
Waterval no. 61 . . . . 2 houtbosschen 
Lusthof no. 309 . . . . 2 houtbosschen 
Moorhoek (alias Chance) no. 53. 1 houtbosch 
Donkerhoek no 190 . . . . . 3 houtbosschen 
Buffelsbosch (alias Retirement) no. 348 3 houtbosschen 
Van Dijksbosch no. 125 . . . . . . . 1 houtbosch 
Zuurbron (genaamcl Buffelposch) no. 30 . . 1 houtbosch 
Paardeplaats (genaamd Intombibosch) no. 21 . 1 houtbosch 

1
) Zie E.V.R.B. art. 420, dd. 10 Juni 1892, bladz. 609 van dit wetboek, 
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De Uitvoeronde Raad, verder nitvooring govende aan 
bovengenoemde bosluiten van den Edolnchtbaren ]~ersten 
en 'fweeden V olksraad, 

Besluit, dat wet no. 15, 1880, 1) en de Hegulatien, 2) 

samengestelcl volgens bepalingen van sectie XI, · van wet 
no. 15, 1880, van toepassing zullen zijn op alle Gouver
nements-houtbosschen, die niet zijn gesloton en ulclus open 
blijven voor het publiek; 

De Uitvoerende Raad besluit eindelijk publicatie to geven 
aan dit besluit en verder opnieuw aan gemeldo Volksraacls
besluiten en oveneens aan genoomde wet no. 15, 1R80, on 
a,a,n de bovengenoemde regulatien. 

No. 100. 3
) R. 6800 j90. 

Ter alge1neene informatie en met referte tot Gou
vernementskennisgeving no. 320, in de Staatscourant 
van 7 SAptember 189~, bevattende Uitvoerende Raads
besluit art. 625, dd. 19 Augustus 1892, cc in zake de 
noodige terreinen voor den spoorweg van Nelspruit naar 
Pretoria,)) wordt hiermede gepubliceerd het navolgende 
desbetreffende Uitvoerende Haadsbesluit art. 45, van 
den 18den Januari 1893, benevens Uitvoerende Raads
besluiten artt. 242 en 242a, gedateerd 28 April '1893. 

DR. W. J. LEYDS, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 4 Februari 1893. 

S taa tssecretaris. 

Uit'voel'ende Raculsbesluit, art. 45, (ld. 18 .Tanttal'i 1893. 

Aan de orde minute R. 6809/90 waarin H. 7904;90, 
inhoudende de correspondentie over het beschikbaar stollen 
van het noodige terre in voor den spoorweg van N elspruit 
naar Pretoria en het desbetreffende Uitvoerende Raads
besluit art. 625, dd. 19 Augustus 1892. 

De Uitvoerende Raad, gelet op minute R. 10304;'92 van 
den Landmeter-Generaal, dat namelijk de namen der plaatsen 
in bedoeld Uitvoerende Haadsboslnit niot volkomen juist 
zijn aangegeven; 

Besluit gezegcl Uitvoerendo Raadsbesluit art. 62.5 to 
veranderen als volgt : 

dat de Rpoorweglijn van station Belfast (Bergendal) 
tot Pretoria zal loopen door de districten : Lijdenburg. 
Middelburg en Pretoria en voorzoover bekend vanaf kilo-

1
) Zie bladz. 835 L. W. 1849-1885. 

~) Zie Staatscourant 26 April 1893. . 
3

) Zie Gouv. kg. no. 320, 1892, bladz. 709 van dit wetboek. 
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meter 210 over de plaatson: vVonderfontoin no. 244, Paarde
kraal no. 143, \iVildfontoin no. 55, Springboldaagte no. 325, 
Zovenfontein no. 20o, Hartoghshof no. 266, Hartoghshoop 
no. 256, Tontfontoin no. 222, Rietspruit no. 330, Ronde bosch 
no. 178, Tweefontein no. 803, dorpsgronden Middelburg, 
Hietfontein no. 202, Uitkijk no. 337, Elandsdrift no. 507, 
Kromdraai no. 432, Blesboklaagte no. 311, Witbank no. 141, 
Schoongezicht no. 508, EHtndsfontein no. 512, Doornbult 
no. 530, Doornrug no. 530, Eenzaamheid (Balmoral) no. 421, 
Spitskop no. 407, Onverwacht no. 47f>, Suikorhoschfontein. 
no. 40B, alle gelegen in 't (listriet Middelburg; Spitskop 
no. 31, vVachteenbee~jekop .no. 410, Roodepoort no. 474, 
Honderivier no. 361, Schietpoort no. 400, Onverwacht no. 034, 
Uhenosterfontein no. , vVitfontein no. 181, Kaalfontein 
no. 402, Rooclekopjes no. , Elandshoek no. 74, Rietfontein 
no. 501, Pienaarspoort no. 500, Hatherley no. 22, The vVillows 
no. 23, Derdepoort no. 496, Hartebeestpoort no. 308, Koodoes
poort no. [)41, alle gelogon in hot district Pretoria. 

Uit·vor>ren(le Rruulsbeslwit art. 242,· dd. ,28 A1n·-il 1893. 

Aan de orde Minute 1{, 6809;90, inhoudende correspon
dentie over het goedkeuren der grondplannen van den 
spoorwog van de Portugeesche grenzon tot Pretoria. 

De Uitvoerende H.aad, gelet hebbencle op hot feit dat 
deze grondplannen reeds goeclgekeurd zijn, doch de puhli
catio van heschikbaarstelling van terrein van de Portugeesche 
grens-N elspruit niet he eft plaats gehad. 

Besluit met het oog op deze omstandigheid, hierbij te 
publiceeren, dat de gronden van af de Portugeesche grens 
tot Nelspruit, volgens de teekeningen ten kantore van de 
spoorwegmaatschappij te Pretoria en die op den grond door 
bakens of kielspitten (voren of greppels) zooveel mogelijk 
worden aangewezen of afgebakend, gehoel ter boschikking 
dor bovongonoomdo spoorwegmaatschappij zijn gesteld. 

Verder besluit de Uitvoerende Raad, dat aangezien al 
doze gronden Gouvernements eigendom zijn, er geen com
pensatie voor vernietiging van verrichten handenarbeid zal 
worden gegeven, indien dezo heeft plaats gehad zonder 
goedkeuring der Regeering of de maatschappij. 

Uitvoerende Raad:-;besluit art. 242a, dd. 28 .A]Jril 1893. 

Aan de ordo Minute H. 6809190, waarin MinuteR 7904;90, 
inhoudenclo correspondentie over het beschikbaarstollen van 
het noodige terrein voor den spoon·veg van Belfast naar 
Pretoria. 

De Uitvoerende Raad, de noodzakelijkheid daartoe 
inziende, 

Besluit de gronden van af Belfast tot het station Pretoria 
volgens de teekeningen ten k:antore van de spoorwegmaat
schappij to Pretoria of zulk ander kantoor als door de Re
geering mocht worden aangewezen en die op den grond 
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door bakens of kielspitten (voren of greppels) zooveel moge
lijk zullen worden aangewezen of afgebakend, geheel te ont
trekken aan de beschikking der vroegere eigenaars en alle 
andere personen, die vroeger, d.w.z. tot datum dozes, eenig 
recht, hoe ook genaamd, daarop of daartoe konden doen 
geld en. 

Als compensatie voor de onteigening van doze gronden, 
zullen van toepassing zijn de bepalingen, vervat in bijlage 
II en VI van het door den Edelachtb. Eersten V olksraad 
goedgekeurd commissierapport, gepubliceerd in het bijvoegsel 
tot de Staatscou1·ant van W oensdag 24 Augustus 1892, onder 
Gouvernementskennisgeving no. 286, 

No. 1_04. R. 433/92. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit art. 17, 
dd. 4 April 1893, in zake het beschik baar stellen van 
terreinen voor het spoorwegemplacement te Johan
nesburg. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 15 Mei 1893. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Uitvoerende Raadsbesl1tit art. 176, dd. 4 April 1893. 

Aan de orde minute R. 433192, waarin R. 896/93, zijnde 
schrijven van den plaatsvervangenden Regeeringscommis
saris, del. 18 Januari 1893, verzoekende beschikbaarstelling 
der terreinen voor het spoonvegemplacement te Johannes
burg. 

De Uitvoerendc Raad, lettende op hot feit, clat hicrvoor 
geen voorziening is gemaakt in zijn besluit van 16 Juni 
1892, art. 459; 

Besluit, dat het stuk grond, nader in gezegd Uitvoerende 
Raadsbesluit omschreven, hierbij wordt onttrokken aan de 
beschikking der vroegere eigenaars en aan alle andere 
personen, die vroeger, dat wil zeggen, tot datum dozes, 
eenig recht hoe ook genaamd daarop of daartoe konden 
doen golden en dat het van af datum dozes gehoel en al 
en onbeperkt ter beschikking is van gezegdc maatschappij 
voor do dooleinden van hot met haar geslotcn contract. 

Op dit stuk grond zullen verder van toepassing zijn de 
desbetreffende bepalingen van Uitvoerende Raadsbesluit, 
art. 5, del. 8 J anuari 1889, voor zoover doze niet reeds in 
working z~jn gebracht (Staa.tscourant 9 Januari 1889, goed
gekeurd blJ Volksraadsbeslu1t, art. R2, del. 13 Mei 1889.) 
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R. 12294/92. 

Publicatie der regulaties voor het centraal kinder
pokkencornite te Johannesburg. Zie Staatscourant 24 
Mei 1893. 

No. 140. 

Pu blicatie der toevoeging der artt. 18, 19, 20, 21 
en 22 aan de regulaties van het centraal kinderpokken
cornite te Johannesburg. Zie Staatscourant 21 Juni 1893. 

No. 142. H. 9388/89. 

Ter algemeene informatie \YOrdt hiermede gepu- Sluiting v. Schwei
. bliceerd onderstaand Uitvoerende Haadsbesluit art. B04-, zersdorp als stands-
dd. 15 Juni 1893, in zake Sch weizersdorp. dorp. 

Gou vernemen tskantoor, 
Pretoria, 17 J uni 1893. 

DR. W. J. LEYDS, 
S taa tssecre ta ris. 

l~opie Uitvoerende Raadsbesluit, a1·t. 304, dd. 15 Jttni 1893. 

Aangezien door de Hoogedele Regeering eene com
missie is benoemd met opdracht alle quaesties in zake 
Schweizersdorp na te gaan, onderzoek intestellen en bier
over te rapporteeren; 

Aangezien deze commissie werd bijgestaan door rechts
geleerd advies: welk advies bij het commissierapport is 
gevoegd; 

Aangezien door gemelden rechtsgeleerde de Hoogedele 
Regeering werd geadviseerd, dat zij gebonden is aan de 
alde van waarborg, dd. 11 Januari 1893 gegeven, door het 
Rand Exploring Syndicaat, en goedgekeurd door den Mijn
commissaris van Johannesburg; 

Aangezien door den rechtsgeleerde bezwaren werden 
gemaakt omtrent de volmacht van de heeren Philips en 
Joel, en adviseerde volgens art. 158 der statu ten van de 
aandeelhouders van het Rand Exploring Syndicaat de ge
melde machtiging te verkrijgen; 

Aangezien verder door gemelden rechtsgeleerde gead
viseerd werd de kopie van de bestaande kaart van Schwei
zersdorp behoorlijk in verband te brengen met d0 genoemde 
akte van waarborg, zoodat deze akte betrekking heeft op 
alle gronden, welke op de lmart worden ingesloten, welke 

1
) Zie E.V.R.B. art. 175, dd. 24 Mei 1893, en proclamatie dd. 24 

Mei 1893, bladz. 890 van clit wetboek. Zie ook Gouvernementskennis
geving no. 333, 1893. 
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lmart eeno ware kopie is en als z:oodanig werd gecerti fi
ceerd door den Landmeter-Generaal, van eenc oorspronk e
l~jke kaart, gocdgekeurd door den Assistent Lundmeter
Generaal, dd. 6 Augustus 1891; 

Aangez:ien door het Rand Exploring Syndicaat ten ge
noege van den rechtsgeleerde aan deze eischen is voldaan 

Besluit de Uitvoerende Raad als volgt: 

Dat de Mijncommissaris van J ohanneshurg gemachtigd 
wordt ·hot bestaande contract, gesloten tusschen de Hooged. 
Regeering en zekeren Gustave Schweizer, namens de Hoog
edele Hegeering te vernietigen, krachtens akte van waar
borg, dd. 11 Januari 1893, en de daaraan bijgevoegde ver
betering, dd. 10 J uni 1893, onderteekend door vV oolf J'oel en 
G. Rouliot, gegeven door het Rand Exploring Syndicaat, 
zijndo de togcnwoordige houders yan gemolcl standsdorp, 
en daarna het Rand Exploring Syndicaat prospecteerlicen
ties te vorleenen, z:ooals in akte van waarborg vermelcl, 
yolgens wet no. 18, 1892, op de grondcn, voorkomende in het 
stanclsdorpcontract tusschen de Hoogedele Regeering en 
gemelclen Gustave Schweizer gesloten, met dien verstande, 
dat door het verleenen van prospecteerlicenties aan het 
Rand Exploring Syndicaat de houders van vroegere geves
tigcle rechten op bovengenoemden grond in de verdediging 
dez:er rechten niet kunnen benadeeld worden, zoo het later 
mocht blijken, clat er werkelijk personen zijn, die zulke 
gcvestigde rechten n1ochten bezitten. 

De Registrateur van akten van dit besluit kennis te geven. 

No. 149. R. 2407/92. 
Publicatie der WlJZlgnlg van art. 2 der bestaande 

regulaties van het hospitaal te Johannesburg. Zie 
Staatscourant 12 .T uli 1893. 

No. 154. 1) 

Met vet'wijzing naar Gouvernementskennisgevingen 
nos. 274· en 275, gepubliceerd in de Staatscourant van 
den Rden Augustus, en in termen van Uitvoerende 
Haadsbesluit ar~. 545, dd. 15 .Tuli ·1892, goedgekeurd hij 
VolksraadsbeslUlt artt. 885 en 886, dd. 22 Jnli 1892, 
wordt hiermede gepubliceerd onderstaand reglement 
voor consulaire ambtenaren in het buitenland. 

DR. W. J. LEYDS, 
Gouvernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 5 .T uli 1893. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 885, dd. 22 Jnli 1892, bladz. 617. 

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



957 l1803 

REGLEMENT 

VOOH DJ<; CONSULAIRE AMBTENAREN DER ZUID-AFHIKAANSCHE 

REPUBLIEK IN Hl<J'r BUITJ<;NLAND. 

AR'r. 1. De consulaire ressorten worden aangewezen Ressort v. den con-
door de Regeering. sulairen amhtenaar. 

In landen, waar een gezantschap van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek gevestigd is, staan de consulaire ambLenaren 
onder de leiding en het toezicht van het hoofd van dat ge
zantschap. 

Ook kunnen consulaire ambtenaren door de Regeering 
gesteld worden onder de leiding · en het toezicht van hot 
hoofd van een gezantschap van de Republiek gevostigd in 
een ander land. 

2. Consulaire ambtenaren van de Zuid-Afrikaansche Rangen. 
Republiek voeren den titol van consul-genoraal, consul, of 
vice-consul. 

Z~j worden, bohoudens de bepaling van artikel 7, be- Benoeming en· ont
noemd, geschorst, on ontslagen door den Staatspresiclent, slag. 
op voordracht of na ingewonnen ad vies van het hoofd van 
het gezant;,chap on voorzooveel de consuls en vice-consuls, 
aangaat, van den consul-generaal onder wien zij ressor-
teeren. 

De consuls en de vice-consuls, die onder oen consul
generaal ressorteeren, hebben zijno instructies stipt na te 
lovon. 

Hun kan eone jaarl\jkscho toelage uit 'R lands kas Salaris. 
worden toegekend. 

3. Op de commissio, hun door of namens den Staats- Exequator. 
president der Zuicl-Afrikaanscho Republiek verloend, behoevon 
de consulaire ambtenaron hot exequator of visum der Regee-
ring voor het land hnnner vestiging, al vorenR in functie te 
kunnen treden, tenr.ij hun alclaar nwcht worden toegestaan, 
daclelijk na de ontvangst der bonooming, (lo consnlaire 
function voorloopig nit te oofencn. 

L!. Do eonrmlaire mnbtenaren mug-on na Jmnne erkonning Voeren het wapen 
nls zoodanig, hot wapnn cler Znid-Afrikaans(~he Hqmbliek d~r Z. A. Rep. 
bevestigen aan hunne ·woning en kantoor, daarbij steeds in 
het oog houdende, dat deze vergunning alleen het gerief 
der ondordanon van clc Zuid-Afrikaanscho Repuhli()k ton 
doel hcoft, en goonszins strckt om in landon, vvaar clit met 
do wotton of hot gobrnik in str~jd is, de consulairc woning 
of het consulaat tot cone vrijplaats to vorheffon. 

Zij behooren in hunnc aanraking mot do plaatsolijko 
ovorheid en andere ambtonaron zich steeds met do moesto 
omzichtigheicl te gedragen, r.oodat wel aan den eonen kant 
hot aanzien en do voorrochton, wolke aan hun ambt vor
bonden zijn, ongeschondcn bewaard worden, maar ook, aan 
den anderen kant door overdreven vorcleringon geene aan
leid~ng gegeven worde tot rechtmatige klachten, 
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5. De kosten van wapenbord, vlag, en zegel, ten gebruike 
der consulaire ambtenaren, komen ten hunnen laste. Ret 
hier bedoelde r.egel bestaat uit het staatswapen voorzien 
van het omschrift: ,, Consulaat-Generaal, Consulaat, of Vice-
Consulaat der Zuid-Afrikaansche Republiek te ............ " 

Aan de consulaire ambtenaren worden geene kosten ter 
r-ake hunner aanstelling en commissie in rekening gebracht. 

6. De vice-consuls hebben bij ontstentenis, verhindering 
of afwer.igheid van den consul of consul-generaal, dezelfde 
function te vervullen als deze~ 

In alle andere gevallen verrichten r.ij slechts zoodanige 
werkzaamheden als hun door den consul of consnl-generaal 
worden opgedragen. 

7. De consuls-generaal en consuls kunnon in plaatsen van 
hun ressort vice-consuls aanstellen, indien de noodzakelijk
heicl daarvan door hen is aangetoond en de Regeering de 
keuze der personen heeft goedgekeurd. 

In spoed vereischendc gevallen kan ter vervanging b\i 
afwezigheid, gelijke aanstelling maar van tijdcl\jken aard 
door hen geschieden, onder goedkeuring van de Regeering 
of van hot hoofd van het gezantschap indien noodig. 

De consuls-generaal of consuls r.ijn geheel verantwoor
delijk voor alle door hen krachtens dit artikel aangestelde 
person en. 

Zij kunnen dezen ten allen tijde ontslaan en schorsen 
behoudens onmiddellijke kennisgeving aan de Regeering. 

8. De consuls-gen eraal, zoomede de consuls en vice-consuls 
mogen zich van hun post niet langer dan 14 dagen ver
wijclcren, zonder voorafgaande tocstemming respectievelijk 
van het hoofd van het gczantschap of van den Consul
Generaal onder wien zij ressorteeren. 

Mochten buitengewonen spoed vereischende omstandig
heclen het aanvragen van verlof onmogel\jk maken, dan 
rust op hen nicttemin de verpliehting te zorgen, dat de 
consnlaire dienst daardoor niet kome te lijdcn, en van <le 
reden hunner verwijdering kennis te geven aan de genoemde 
autoriteiten. 

De consulairc ambtenaar, die ;r,onder geldigc reden of 
behoorl\jke verantwoording z\jn post verlaat, wordt beschouwd 
als van dic:n pof't ontslagon. 

9. Geen consnlaire ambtenaar mag zieh, op stmffe van 
onmicldellijk ontslag, buiten z\jn ressort inlaten met eenige 
eonsulairo, diplornatioko, of andere staatsaangelogenhoid, ton 
ware hom daartoo . voor oonigo bijwnclcre r-aak, door do 
Hogooring of door het hoofd Yan hot gezantschap, oeno 
uitdrukkolijko Hchriftelijke lastgoving mocht zijn vorstrokt. 

Goep consulair ambtonaar mag r-oncler voorafgaande 
goedkouring van den Staatsprosidont ocne eonsulairo hetrek
king Yan ocne andere mogendheid aannemen. 

10. In hunno hriefwisseling worden door do consulaire 
ambtenaren, onderwerpen van verschillenden aard in afzon
dorl\jke brieven behandeld, 
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Zij moeten van hetgeen door hen ex-officio verricht 
wordt, behoorlijke aanteekening houden, alsmede afschriften 
van hunne officieele brieven en rapporten, en de inkomende 
stukken met zorg bewaren, en alles wat kantooradministratie 
betreft doen, volgens zoodanige reglementen en regulation 
als door den Staatssecretaris zullen worden vastgesteld. 

Zij houden de consulaire archieven in goode orde, en 
treffen de noodige schikkingen dat doze, bij ontslag of over
lijden, in handen van vertrouwde personen en eindelijk in 
die hunner opvolgers worden overgebracht. 

11. De consulaire ambtenaren ontvangen geregeld van 
de Regeering de Staatscot(;rctnt der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Dat exemplaar en alle andere van de Regeering ont
vangen stukken en bescheiden, maken deel uit van het 
consulair archief. 

12. Afredende consulaire ambtenaren, dragon het door 
hen beheerd archief over aan hunne opvolgers of aan hen, 
die tijdelijk met de waarneming van hunne function zijn 
belast. 

In geval van overlijden geschiedt de overdracht der 
archieven door de erfgenamen of rechthebbenden van den 
overledene. 

In beide gevallen wordt van de overdracht behoorlijk 
proces-verbaal opgemaakt, onderteekend door beide partijen. 

De minuut van dat proces-verbaal 1vordt in het consu
lair archief nedergelegd. Authentieke afschriften daarvan 
worden verstrekt aan de Hegeering en aan hem, die het 
archief heeft overgedragen. 

13. Indien een consulair ambtenaar zijn ontslag heeft 
verzocht, is hij echter gehouden zijne functien te bl\jven 
waarnemen, of onder zijne verantwoordel~jkhoid te doen 
waarnemen, tot dat door de Regeering op zijn wen:-;ch zal 
z~jn beschikt en zijn opvolger, zoo deze benoemd wordt, de 
betrekking he eft aan vaard. 

14. Het zal de plicht zijn van den com.mlairen ambte
naar der Zuid-Afrikaansche Republiek zich op de hoogte 
te stellen van alle zaken, debelangen der Republiek rakende, 
alsmedc alles te doen, wat kan dienen om de industrieelc
mijnwezen- en landbouwzaken, of in het algemoen om oonigo 
aangelegcnhoi<l tot hlooi en wolvaart dcr Repnhliek Rtrek
keiHle, te mHler:-;tonnnn <~11 tn bnvm·t1nron, en \·an zijno 
werkzaamheid te dion opzichte vel'slag tn docn aan de He
geering, a~smede om alle opdrachten der Hegeering met den 
meesten spoed en nauwgezetheid uittevoeren en aan belang
hebbcnden nauwkeurige inlichtingon te verRtrekken omtrent 
eenigc aangelegcnhcid ( voor 1 nededeeling geschikt) be trek
kelijk de tocstanden van handel, nijverheid, industria, mijn
wezen, onz. der Zuid-Afrikaanscho Ropuhliek. 

Do consulaire ambtonaar zal, zoo spooclig doenlijk, alle 
mededeelingen behooren to doen, welke door do Regeoring 
van hem mochton worden voreischt. In dit geval zal hij 
door nauwgezet onderzoek in staat moeten zijn om het 
gevraagde te kunnen beantwoorden, of de opgedragen taak 
te kunnen uitvoeren. Hij zal ook uit eigen beweging aan 

Arehief. 

"Staatseourant." 

Overdraeht van ar
chicf bij aftreding. 

Proces-verbaal 
daarvan op te ma
ken. 

Consulaire ambte
naar, die ontslag 
verzocht beeft, moet 
aanblijven tot aftre
din;; van zijn opvol
ger. 

\Verkkring van den 
consnlairen ambte
naar. 

Rapport aan de He
gecring. 
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de Regeering der Zuid-Afrikaanschc Republiek alle medc-; 
deelingen docn, wclke voor de belangen der Zuid-Afrikaansche 
Hcpubliek van nut kunnen zijn. 

De consul-generaal of hoofcl consulaire ambtcnaar zal 
gebonden zijn een jaarlijksch verslag uittebrengen van zijnc 
verrichtingen, welk verslag bcstemd is voor publicatie, en 
tcvcns moot inhouden allcs wat tot voordeel kan strekkcn 
van de belangen der Zuid-Afrikaanscho Hepubliek in hot 
land zijner vestiging. 

15. De eonsulaire ambtcnaren z~jn verplicht aan allc 
onclcrdancn der Zuid-Afrikaansche Hcpubliek, clio in hun 
ressort gevestigd zijn of zich aldaar tijclelijk hovinden, den 
noodigen bijstand te verleenen en hun to strokken tot tolk 
on voorspraak bij de vorschillende autoriteiten, zoowel als 
tot het verstrokken van verlangde inlichtingen. Hot wordt 
echter uitdrnkkelijk bepaald, dat gcen geldelijke bijstand 
hierbij wordt bedoeld. 

Rovendicn beschenncn zij de bclangen Yan allo burgers 
<lor Zuid-Afrikaansche Ucpubliek, die zulks verwcken. Zij 
dienon hen van raad en hulp en ondcrsteuncn hnnnc recht
matigc aanspraken bij de hcvoegde 1nacht.. 

16. De consulaire ambtcna~tr, in wiens rcssort con 
onclordaan der Znid-Afrikaansche Hepnbliek, zmHlor tor 
plaatsc aanwezige of bchoorlijk vcrtcgenwoordigdo orf
gcnamen of uitvoerdor van zijn uitcrston wil, komt to 
overlijden, moet te dien aanzien handelen overoenkomstig 
de bepalingen der bestaande staatsverdragen. 

Rij ontstentenis van doze is hij verplicht al die hande
lingcn yoor de bewaring on hot beheer der nagelaten 
goederen te <loon, wam·toe de wetten des lands do hevoegd
heid geven. 

17. De eonsulaire am htenaren z11llmJ op claartoe kcnbaar 
gemaakt vorlangen van hinnen hun ressort gevestigcle 
onderdanen der ~nid-Afrikaanrwhe Repu hlie k (lezen inschrijven 
op een register met nauwkeurige n~rmelcling yan naam, 
leeft\id en t~taml. 

Aan clo botrokkon pert~onen zal op h till verzoek cxtrnet 
nit <lit register worden Hitgcroikt, ton lJlijke dat zij lJij hot 
eommlaat bck<:'ncl en ingcsclHoYon zijn. 

1 )-\, A an Oll<l<'l'<ln n ()]1 ( J<.r Zuid-A fri kaan:·WhC' n<'pnlllick, 
die vohloend(• lntmH'll a.antuonen hnnll<' rcispapieren n'r
loren te heblJen, of die zich buiten's lancls hcvinclendc 
een paspoort mochton behoeven, zal door de consnlaire 
alll btenarcn ecn paspoo rt bu u 1 on wol'<lon nitgcroikt. 

Eon paspomt kan in don regcl niet langcr golden <lnn 
voor r.cs maan<lon, ochtor kan in lmitongowonc govallon 
aan bckcndo pcrsonon, die lange rcizcnmakon, con paspoort 
voor con jaar worden nitgoroikt. 

1D. De eommlaire ambtonaren zijn gcrechtigtl tnt hot 
legaliseoron van allo handolshoschoidcn, vcrklaringen, on 
andere beschci<lcn binnon hun ressort door do bcvoegde 
autoriteiton afgegeven, wclke bestemd zijn om in de Zuid
Afrikaansche Republiek te clienen, 
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Zij voorzien zoodanigc stukken evcnals de in art. 5 van 
dit reglement genoemdo paspoorten van het zegel van het 
consulaat. 

Zij zorgen, dat al hetgeen hun door bevoegde autoriteiten 
wordt overgemaakt, ten behoove van personen binnen hun 
ressort, naar zjjne bestemming wordt bevorderd. 

20. Ten opzichte van de hefting der consulaatsrechten, Consulaatrechien. 
moeten de consulaire ambtenaren zich stiptelijk gedragen 
naar de bestaande tarieven op dat stuk. 

Een exemplaar van dit tarief moet op het bureau van 
het consulaat voor ieder zichtbaar zijn opgehangen. 

De consulaire ambtenaren moeten van alle fooien door 
hen ontvangen stiptelijk verantwoording b\j hetGouvernement 
der Zuid-Afrikaansche Republiek doen. De Regeering heeft 
echter het recht om in speciale gevallen deze fooien aan de 
consulaire ambtenaren toetekennen, of daaruit een bedrag 
toetestaan voor klerkelijke of kantoordoeleinden. 

21. De consulaire ambtenaar za1 gerechtigd zijn tot Verlof. 
twee maanden verlof per jaar. De tijd wanneer hij zijn 
verlof neemt, moot geschieden in overleg met de Regeering 
der Zuid-Afrikaansche Republiek. Hij heeft het recht een 
persoon aantestellen om de plichten van het consulaat te 
laten waarnemen gedurende zijne afwezigheid op verlof of 
in dienst, indien de Regeering der Zuid-Afrikaansche Repu-
bliek de keuze van den persoon heeft goedgekeurd, of het 
hoofd van het gezantschap indien dit bestaat. 

22. Dit reglement treedt in working den 1sten Sep- Inwerkingtreding. 
tember 1893. 

TARlE F. 

Voor legalisatie voor de eerste handtoekening .... .£0 10 6 Tarief van consu-
V oor iedcr volgendc in eon omslag of certificaat laatrechten. 

begrepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
Voor geautoriseerde afschriften van stukken, hoe 

ook genaamd, per bladzijdc van 20 regels. . . . 0 2 6 
V oor ieder volgend blad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 6 
V oor geautoriseerde vertalingen van stukken, hoe 

ook genaamd, per stuk of per bladzijde van 
minstens 20 regels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 0 

Voor iodero volgende bladzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
V oor inform a tie per onderwerp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
Voor een paspoort, cortificaat van nationaliteit... 0 5 0 
V oor het viseeren van een certificaat. . . . . . . . . . . . 0 2 6 
V oor depot, bewaring on overmaking van geld en 

en goed01·en uit onbeheerde nalatenschappen, 
terugbetaling van de te dien einde gemaakte 
onkosten 5 pet. daarop. 

Voor het registreeren van eenig feit, voor trans
missie naar de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
bijv. geboorte, sterfkennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 6 

Voor het bekomen van informatie, die door brief-
wisseling met de Zuid-Afrikaansche Republiek 
moet worden ingewonnen ......... ·. . . . . . . . . . 1 1 0 

Voor een attestatie de vita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
131 
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Sluiting v. Ingrams· 
dorp als standsdorp. 

1893] 

No. 155. R. 14895/92. 

Publicatie der supplementaire regulaties met be
trekking tot de aanstelling van een gebouwinspecteur 
bij het Gezondheidscomite te Johannesburg. Zie Staats
courant 12 Juli 1893. 

No. 156. R. 4541/93. 

Publicatie der additioneele bepaling voor bet Ge
zondheidscomite te Johannesburg, plaatsende Ophirton 
en Boo\jsens onder dezelfde bepaling als Doornfontein, 
wat betreft private r~ituigen en hondenlicenties. Zie 
Staatscourant 12 J uli 1893. 

No. 157. R. 7578/93. 

Publicatie der bepaling in zake het alsehieten van 
kruit en dynamietladingen in straten, pleinen, enz., 
toegevoegd aan de regulaties van bet Gezondheidscomite 
te Johannesburg. Zie Staatscourant 12 Juli /1893. 

No. 158. R. 15075/92. 

Publicatie der toevoeging aan artt. 134 en 135 der 
sub-regulatien van het Gezondheidscomite te Johannes
burg tot het ijken van maten en gewichten. Zie Staats
courant 12 Juli 1893. 

No. 160. R. 8368/93. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd onderstaand Uitvoerende Raad~besluit art. 347, 
dd. 5 Juli 1893, in zake een standsdorpcontract met 
zekeren William Bell Ingram, op de geproclameerde 
plaats Turffontein: gedateerd 7 October c1889. 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 7 J uli 1893. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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1\op'ie Uitvoerende Raculsbeslwit, m·t. 347, dd. 5 .Tul,i 1893. 

Aan de orde minute R. 8368/89, waarin correspondentie 
omtrent vernietiging van hot contract-standsdorp Ingrams
burg; 

De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op hot navol
gende: 

Aangezien door de rrransvaal Mortgage Loan en Finance 
Comp. beperkt, bij machte van haren vertegenwoordiger 
Henry Hains, applicatie is gomaakt voor verniotiging van 
hot standsdorpcontract aangogaan door do Hoogedelo Ro
geering dor Zuicl-Afrikaanscho Hepubliek en zekeron \Villiam 
Bell I~1gram, del. 7 Octo her 1889, om daarna den groncl 
begrepon in gomeld standsdorpcontract volgons wet no. 18. 
1892, in claims af te pennon. 

Aangezien hot blijkt uit de registratie van dit contract 
en andere voorgelegde stukken, dat de Transvaal Mortgage 
Loan on Finance Co. beperkt, thans de wettigc eigenares 
is van bovongemeld standsdorpcontract voor don uitleg van 
eon standsdorp thans bckend onder den naam van Ingrams
burg, gelegen op do geproclameerde plaats "rrurffontoin., 

en aangezien door gezegden Henry Hains, bestuurder, 
handelendo voor en namens gemelde maatschapp~j eon waar
borg word gegeven, hot Gouvernement der Zuid-Afrikaansche 
Republiek vrijwarende van alle acties, schaden, processen, 
enz., zooals n1eer duidelijk omschreven is in afgegeven akte 
van waarborg en geteekend door gemelden Henry Hains, 
in zijne capaciteit als voormeld, blijkens procuraties door 
hem overgelegd; 

Zoo besluit de Uitvoerende Raad toe te stemmen tot 
gevraagde vernietiging van gemeld standsdorpcontract en 
afpenning yan claims en den M~incommissaris van J ohan
nesbu~g to machtigen dit standsdorpcontract te vernietigen 
krachtens do bepalingen vervat in don waarborg, gegeven 
door Henry Hains, handelende in zijne capaciteit als voor
meld en alsdan prospecteerlicenties te verleenen volgens 
wet no. 18, 1892, aan en ten behoove van de Transvaal 
Mortgage Loan en Finance Co., heperkt, en wel voor zoo
veal claims als aangetoond zullen worden, dat in het bezit 
van gemelden Ingram waren op den datum van aangaan 
van bovengonoemd standsdorpcontract en tegen opbetaling 
van een som golds, gelijkstaande met de licentiegelden, die 
verschuldigd zouden zijn geweest op de gezegde claims, in
dien zij claims waron gebleven en niet veranderd in stand
plaatsen, op de gronden zooals hoven omschrevon en aan
getoond op lmart, vervaardigd door den Landmeter Alex. C. 
Bailie, en goedgekeurd door J ohan Rissik, Assist. Landme
ter-Generaal, deL 17 J uni 1890, wolke kaart vertegenwoor
digt hot standsdorp, toegestaan en nitgelegd overeonkomstig 
hot standsdorpcontract, aangegaan tusschen de HEd. Regee
ring der Zuid-Afrikaansche Republiek en William Bell 
Ingram, del. 7 October 1889, en welk standsdorp bekend is 
onder den naam van Ingramsburg, met dien verstande, dat 
door hot verleenen van prospocteor-licentios aan de rrrans-
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vaal Mortgage Loan en Finance Co., Beperkt, de houders 
van vroegere gevestigde rechten op bovengenoemden grond 
in de verdediging dezer rechten niet kunnen benadeeld 
worden, zoo het later n1.ocht blijken dat er werkelijk per
sonen zijn, die zulke gevcstigde rcchten mochten bezitten. 

Aan dit besluit wordt de uitdrukkel~jke voorwaarde 
gehecht, dat de Transvaal Loan etc., eerst moet overeen
komen met alle gerechtigden tot of over standplaatsen op 
gemelden grond uitgegeven en wel door middel van uitkoop 
of anderszins. 

Den Registrateur van Alden van dit beslnit kcnnis to 
geven. 

No. 185. R. 11149/02. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepubli
ceerd onderstaande circulaire CB. 8/93, in zake << verzoek
schriften van gevangenen tot ontslag of vermindering 
van straftijd.)> 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 20 J uli 1893. 

C.B. 8/93. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staa tssecretaris. 

CIRCULAIRE 
AAN LANDDROSTEN, SPECIALJTI LANDDROS'rEN, ASSISTENT·LAND

DROSTEN, MIJNCOMMISSARISSEN EN ALLE AMBTENAREN, 
BELAS'r MET HET TOEZICH'r OP DE GEV ANGENISSEN IN 
DEZE HEPUBLIEK. 

\Veledele heer, 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 10 Mei 1893. 

Aangezien er gedurig verzoekschriften van gevangenen 
tot ontslag, of vermindering van straftijd, ten dezen kan
tore worden ingezonden door private personen, en door 
gevangenen onderteekend, acht de Regeering het noodig, niet 
alleen om uwe aandacht daarop te vestigen, maar u tevens 
ter kennis te brengen, dat de Regeering van dergelijke in
gezonden petities voortaan geen notitie kan nemen. 

Alleen, wanneer zoodanige applicaties door den land~ 
drost en cipier worden ingezonden, vergezeld van een cer~ 
tificaat van goed gedrag van den prisonier, door laatstge~ 
noemde onderteekend en aanbevolen door eerstgenoemde, 
kunnen die bij de Regeering in aanmerking kmnen en ter 
consideratie aan den betrokken rechter worden voorgelegd. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 
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No. 186. 

L1893 

R. 7244/93. 

Publicatio van cc Law no. 2,1893 )), der kolonie Natal, 
tot vergernakkel~jking van den handel tusschen Natal 
en de Zuid-Afrikaansche Hepubliek. Zie Staatscourant 
26 Juli 1893. 

No. 194. 1
) H. 6763/93. 

Met referte tot de proclamatie van ZHEd. den Staats
president, gepubliceerd in de Staatscourant van 24 Mei 
1893, in zake cc algemeene maatregelen tegen de ver
spreiding van besmettelijke ziekten,)) wordt hiermede 
bekend gemaakt, · dat de Regeering heeft goedgevon
den art. 4 van de daarin voorkomende bepaling te wijzi
gen en daaruit weg te la.ten: cc Indion door een genees
heor noodig geacht,)) zoodat gezegrl artikel van nu aan 
zal luirlen als volgt: 

«Viordens; Dat van af heden inenting en weder
inenting verplichtend zal zijn, voor allen en een ieder, 
blank of gekleurd, binnen de in art. 1 genoemde del
verijen en plaatsen.)) 

Gou vernemen tskan to or, 
Pretoria, 27 J uli 1893. 

No. 195. 2
) 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

R. 8310/92. 

Ter algemeene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd, dat ingevolge besluit van den Edelachtbaren 
Eersten Volksraad, onder art. 363 zijner notulen, d.d. 
16 .Tuni 1893, bij Uitvoerende Raadsbesluit art. 383, d.d. 
24 J uli 1893, cc in zake het verplichtend stellen tot bet 
uitnemen van licentio door rondreizende kooplieden of 
agcnten voor buitcnlandsche hanclelshnizen,)) de navol
gende regnlati(>n zi.in vastgcsteld : 

1. Dat voortaan een licentie van £20 per jaar of 
£10 per zes rnaanden of 1ninder zal geheven worden 
van eon ron< 1 rei zen den princi paal, k l crk, vertegen.woor
Jiger of agent van een handelshuis of handelshuizen, 
:in het buitenland gevestigd, die door monsters of an
derszins de waren van cen koopman of een firma, 
wiens of wier bezigheid niet in dezen staat gevestigd 
is, verkoopen of te koop aanbieden. 

1
) Zie bladz. 891 van dit wetboek. 

2
) Zie E.V.R.B. art. 363, dd. 16 Juni 1893, bladz. 875 v;:tn dit wetboel\:. 

Wijziging van punt 
4 van proclamatie, 
dd. 24 Mei 1893. 

Tarief van licenties 
voor buiten1andsche 
kooplieden enz. 

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



Welke exam ens in 
de Kaapkolonie met 
de examens in de 
Z. A. Rep. worden 
gelijkgesteld. 

1893J 966 

2. Eenig persoon, aldus handeldrijvende of wa.rcn 
verkoopende of te koop aanbiedende zonder vooraf be
doelde licentie bekomen te hebben, zal, indien voor 
eenig Landdrosthof of hof rnet gelijke jurisdictie aan
geklaagd en sehuldig bevonden, gestraft worden met 
eene boete niet te bovengaande bet drievoudig bedrag 
der licentie en de -proceskosten, of bij wanbetaling met 
gevangenisstraf van een tot drie maanden met of zon
der harden arbeid. De belft der hoete wordt den aan
gever uitbetaald, mits hij binnen acht dagen na de 
betaling daarvan, daarom bij den griffier van het hof, 
hetwelk dit vonnis heeft uitgesproken, aanvrage doe. 

3. Dat dit besluit in working zal treclen zes woken 
na publicatie in de Staatscourant. 1

) 

Gou vernementskantoor, 
Pretoria, 24 Juli 1893. 

No. 108. 

Dn. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

R. 5328/93. 

Ter algemeene inforrnatio worclt hiermede gepu
bliccord het navolgende Uitvoerende Raadsbesluit art. 
385, dd. 26 Juli 1893, benevens do bepalingen, botref
fende de al of niet gelijkstelling, of gedeeltelijke gelijk
stelling van letterkundige-, onderwijzers- en rechts
gelccrdo examens in rlc Kaapkolonie met de respectievc 
exarnens in doze Republick, gocclgekeurd C'n bekraeh
tigd bij bovengenoernd bcsluit en Uitvoerende Raads
besluit art. 282, dd. 23 Mei 1893. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 31 J uli -1892. 

Dtt. Vv. J. LEYDS, 
Staatssecreta1·is. 

·Aan de orde: 1Vlinnte n 5328193, inhondende door den 
Superintendent van Onderwijs namens den Haad van Exa
minatoren ingewnden hesluit van genoemden Raad, dd. 22 
Juni 1893, re gelijkstelling van buitenlandsche certificaten, 
met certificaten door den raad van examinatoren der Zuid
Afrikaansche Repuhliek toegekend, hijzonder met hetrekking 
tot de rechtsgeleerde examens in de Zuid-Afrikaansche 

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

1
) Voor de eerste maal gepubliceerd in de Slaatscom·ant van 2 

Augustus 1893. 
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Republiek, voor welk besluit, overeenkomstig art. 15 van de 
, algemeene bepalingen omtrent de examens en toelatingen", 
de goedkeuring der Hoogedele Regeering wordt vereischt; 

cle Uitvoerende Raad, de door den raad van examina
toren voorgestelde bepalingen betreffende de al of niet ge
lijkstelling, of gecleeltelijke gelijkstelling, van de in bedoeld 
besluit geno01nde buitenlandsche certificaten met die, welke 
door voorzegclen raacl van examinatoren worden toegekend, 
nagegaan hebbende, 

Besluit dezelve goed te keuren en te bckrachtigen, en 
met de del. 26 Mei 1893, goedgekeurcle bepalingen betref
fendc de al of niet geheele of gedeeltelijke gelijkstelling 
van buitcnlandsche onderwijzers-certificaten, met die, welke 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek worden toegekend, in 
de Stncttsconrant te doen publiceeren. 

KoPnJ DEH. BESLUITEN omtrent de al of niet gelijkstelling 
of gedeeltelijke gelijkstelling van letterkundige en 
onderwijzersexamens in do Kaapkolonie met de respec
tieve examens in de Zuid-Afrikaansche Republiek, als 
vastgesteld bij art. 4 tot en met 10 van de notulen, 
del. 13 April 1893, door den raad van examinatoren. 

I. Omtrent het examen van den schoolwedstrijd der Zuid
Afrikaansche Republiek en het , school elementary examina
tion" in de Kaapkolonie, wordt besloten: aangezien er zoo 
weinig vakken z\jn, die overeenstemmen, en clan nog slechts 
ten eleele, is bij dezc exam.ens geen gelijkstelling mogelijk. 

II. Orntrent onderwijzerscxamen 3de klasse alhier en 
het , school higher examination": beicle exam ens worden ge
deeltelijk gelijk gesteld, zooclat houclers van het certificaat 
van laatstgenoemcl examen uit de Kaapkolonie v66r toe
lating als onclerwijzer 3de klasse alhier, een aanvullings
examen rnoeten passeeren in de volgende zeven (7) vakken 
van 't program: (A) der clm·de klasse : 

a. B~jbelsche geschiedenis. 
b. (Hollandsch) Lczen. 
c. .Reci ta tie. 
e. Vormleer. 
j. Opvoeclkunde. 
k. Praktisch onderw\jzen. 
l. N atunrkunde. 

m. Zangkundc; mits l':e bij hot , honorable examination " 
ook in 't Hollandsch voldaan hcbben. 

Echter zal, daar bij 't luatstgcnoemcl cxamen slechtr; 
20 pet. in elk vak vcreischt worclt om. to passeeren, l)ij de 
hovengenocmde vakken bijzonder op het Hollandsch der 
candidaten moetcn gelet worden. 

III. Orntrent 't examen voor onderw\jzer 3dc klaHse en 
voor , third class teacher's certificate ": beide examens worden 
in zooverro gelijkgcsteld, dat houders van laatstgenoemd 
certificaat voor toelating als onderwijzer alhier, knnnen vol-
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staan met een aanvullings-( onderwijzers) exam en 3de klasse 
1n de navolgende (acht) 8 vakken van 't programma (A): 

a. Bijbelsche geschiedenis. 
b. Lezen (Hollandsch.) 
c. Recitatie. 
e. V ormleer. 
h. Geschiedenis van Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaan

sche Republiek in 't bijzonder. 
i. Aardrijkskunde, idem, en 
l. Natuurkunde. 

IV. J\iet 't ondervvijzersexamen 2de klassc wordt het 
exmnen voor , middle class teacher's certificate" gel\jkgesteld. 
behoudens een aanvullingsexamen in de navolgende r-es (6) 
vakken van 't program voor onderwijzers 2de klasse (B): 

a. Bijbelsche geschiedenis. 
b. Lezen (Hollandsch). 
d. Vormleer. 
g. Geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Rcpubliek. Be

knopt overzicht der wereldgeschiedenis. 
h. Algemeene aardrijkskunde, die van Zuid-Afrika en 

van de Zuid-Afrikaansche Republiek in 't bijzonder, 
benevens de beginselen van wis- en natuurkundige 
aardrijkskunde. 

N.B.-Ook bij deze aanvullingsonderwerpen zal strong 
gelet moeten worden op des candidaats kennis van het 
Hollandsch, daar de aanteekening betreffende die taal op 
zijn diploma geen genoegzamen waarborg daarvoor aanbiedt. 

V. Met ons onderwijzersexamen der eerste klasse wordt 
, intermediate exam. in arts universal Cape of Good Hope" 
gelijk gesteld, behoudens een aanvullingsexamen in de 
navolgende zes (6) vakken voor 't onderwijzersexamen 
1ste klasse alhier : 

c. a. Hollandsche taalkunde. 
b. Overzicht der Hollandscho letterkunde enz. 
h. Algemeene geschiedenis. 
'i. N atuurkunde en natuurlijke historic . 
. i. Onderwijsleer, en 
k. Beginselen van de theorie cler muziek. 

VI. :Met examen 2den graad in lettcrcn en wctenschap 
worclt hot , intermediate exam. in arts, university Cape of 
Good Hope" gelijk gesteld, behoudens oen aanvullings-examen 
in de volgende vijf (5) vakken van 't program voor den 
2den graad letterkunde en wetenschap: 

r. ct. Hollandsche taal en letterkunde. 
d. Overzicht cler algemeene geschiedeni::;. 
e. Een der drie volgende talen, naar verkier-ing van 

den examinandus. 

1. De Grieksche taal: taalkunde, vertalen van een
voudige volzinnen in 't Grieksch, vertalen uit 
Xenophon's Anabasis. 
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2. De Fransche taal: taalkunde, stijloefeningen, 
dictaat, vertalen uit de eene in de andere taal. 

3. De Duitsche taal : als hoven. 
n. d. De natuurkunde en de natuurlijke historic, be

nevens de beginselen der scheikunde. 

VII. Met het examen van den 1sten graad in letteren 
en wetenschappen der Zuid-Afrikaansche Republiek wordt 
gelijk gesteld ,, B. A. exam. in arts der university Cape of 
Good Hope" (wat bet letterkundig philosophisch B.A. betreft) 
behoudens een aanvullings-exame.a in de drie (3) navolgende 
vakken van den 1sten graad letterkunde en wetenschappen: 

r. a. Hollandsche taal- en letterkunde, etc. 
c. De Duitsche of de Fransche taal. 

Ingeval bij ,, intermediate exam. " niet reeds de 
e. Grieksche taal werd genomen, is ook daarin aan

vullings-examen nooclig; en 
f. Geschiedenis. 

\\Tat het wiskundig B. A. betreft, daarop wonlt nog een 
aanvnllings-examen vereischt in de navolgendo vier ( 4) vakken 
van den 1sten graad lctterkundo en weten!:!chappen · 

r. a. De Hollanclschc taal- en letterkunde, etc. 
c. De Duitsche of Fransche taal. 
e. De Grieksche taal, en 
f. Geschiedenis. 

N.B.-Het matriculatie-cortificaat der Kaapsche univer
siteit kan niet met eenig onderwijzerscertificaat in cleze 
Republiek gelijk gesteld worden. 

Aangaande de rechtsgeleerde examens. 

Candidaten, die in 't bezit zijn der hi01·onder gcnoemde 
Kaapkolonische certificaten, ;mllen worden toegelaten tot het 
oxamen van de derde klasse in de rochtsgelecrdheid, mits 
con voldoend aanvullings-oxamen doende in de daarachter 
genoemdc onderwerpen van hot onderwijzers-examon der 
dorde klasse in doze Republiek: 

I. , School elementary "-worclt niet in aanmerking go
nomen. 

II. ,School higher" + b (lozen) -1-- c (recitatio) +- ,r; (taal
knnde) + h (goschiedenis) + ,; (aar(lrijksknn(le) + l (natnnr
kunde). 

N.B.-Bij het examineeren van de papicren van candi
daten, die een dezer aanvullings-examens hebben afte leggen, 
zal bijzonder op hunne praktische kennis van de Hollanclsche 
taal gelet worden. 

III. , Third class teachers" + b (lezen) + c"(recitatie) + .r; 
(taalkunde) + h (geschiedenis) + i (aardrijkskunde) + l 
(natuurkunde). 

IV. , Matriculation" + b (lezen) + c (recitatie) + g (taal
kunde) + h (geschieclenis) + i (aardrijkskunde). 
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V. ,Middle class teachers" + b (lezen) + c (recitatie) 
+ g (taalkunde) + h (geschiedenis) + i (aardrijkskunde). 

VI. ,Intermediate exam. in arts" + g (taalkunde) + h 
(geschieclenis ). 

VII. ,Bachelors of arts" hob ben gcen aanvullings-oxamen 
af te leggen, mits zij bij hun examen in het Hollanclsch 
voldaan hebben. 

Onderwijze1·s-e;'Uamen eerste lclasse. 

Het onderwijzerscertificaat eerste klasse (aanvulling) 
nooclig voor het rechtsgeleerd examen der tweede klassc, 
zal worden toegekencl aan candidaten, die de volgende 
Kolonische certificaten bezitten, mits door hen ee11 voldoend 
examen wordt afgelegd in de daarachter genoemde vakken 
van het onclerwij zers-examen cler eerste klasse. 

I. , Matriculation" + a (taalkuncle) + h (algemeene ge
schieclenis, etc.) 

II. ,Intermediate certificate" in arts + ct (taalkunde) + h 
(algemeene geschieclenis etc). 

III. , Bachelor of arts" + a (taalkunde ). 

No. 200. H. '10028/80. 

Ter algerneene informatie vvordt hierrnede gepu
bliceerd, dat aangezien door den heer F. J. Bezuiden
hout Jr. hij de Regeering aanzoek is gedaan om het 
standsdorpcontrad Bezuidenvi1le, aangegaan den 2Usten 
October -18~9, tusschen de Hegeering en gezcgden Be
zuidenhout, en geregistreerd 31 October daaropvolgende, 
te vernietigen, om daarna den grond in gemeld stands
dorp begrepen te doen afpennen in claims door ge
zegden F. J. · Bezuidenhout Jr., volgens wet no.18, 1802, 
zoo wor(lt een ieder, die tegen de vernietiging van ge
noemd contract eenig bezwaar mocht bebben, opgo
roepen. om zich y<J{n· den 'H5den September aanstaando, 
sehriftelijk tot (len Hooged.l litvoerenden Haad te wenden. 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 1 Augustus -1892. 

No. 209. 1
) 

nn. \V . .T. LKYDS, 
Staatssecretaris. 

H. 9054/93. 

Publicatie der regulatien van bet centraal kinder
pokkencomitc te Pretoria. Zie Slaatscourant 9 Aug.1893. 

1
) Zie Clou v. Kg. no. 384/D3. 
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No. 210. 

[1893 

R. 3901/93. 

Pnblicatie der instructien voor de curatoren van 
het krankzinnigengesticht te Pretoria. Zie Staatscourant 
'16 Augustus 1893. 

No. 22G. R. 6209/93, 

Ter algerneene informatie wordt hiermede gepu
bliceerd Uitvoerende Haadsbesluit art. 439, dd. 19 Aug. 
1893, in zake beschikbaarstelling van het terrein ge
legen op de Witwatersrand-delverijen, bezuiden den 
bestaanden stoomtram Elandsfontein-Boksbnrg. 

Gouvernementskantoor, 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Pretoria, 21 Augustus 1893. 

Uitvoerende Raadsbeslttit art. 439, del. 19 Attgttstus 1893. 

Aan de orde minute R. 6209/93, inhoudende eon schrijven 
van den \V d. Regeeringscommissaris voor spoorwegen, ver
zoekende beschikbaarstelling van hot terrein gelegen op de 
\Vitwatersrandsche Goudvelclen, bezuiden den bestaanden 
stoomtram Elanclsfontein-Boksburg, gedeelte bij de \Vit
watersrand Goudmijnmaatsehappij. en :woals nader aangc
toond op eon bjj dat schrijvcn gevoegde teekening en op 
den grond zelve door ldelspitten aangewezen. 

De Uitvoercnde Raad, de wenschelijkheicl erkennende 
van eene omlegging van den bestaanden stoomtram; 

overwegende, dat de tegenwoordige eigenaren geen be
zwaren daartegen kunnen hebben; 

bcsluit, genoemd stukje grond geheel te onttrekken~ aan 
de beschikking der vroegere eigenaars en andere personen, 
die tot datum dozes eenig recht daarop of dam·toe kunneu 
do en geld en en het tor beschikking to stollen van de N eder
landschc Zuid-Afrikaansehe Spoorwegmaatschappij, in termon 
van art. G \·an hot contract van 1RR8, gesloten met gc
nomn(lo maats(~happij, hctrcffcn(lc den Handtram. 

Indien componsatic wonlt aangevmag(l, zal doze gc
schieden ovcrcenkomstig Bjjlagc II van Gouvernements
kennisgcving no. 286, dd. 12 Augustus 1893. 

Ingcvolge bovcnstaandc za1 de grmHl, thans jngenomen 
door den tram weg, tcrugvallen aan de oorspronkelij ke eige
naars. 

No. 226. R. 6440/93. 

Besch ikbaarstelling 
van gronden voor 
de omlegging v. d. 
randtram. Elands
fontein-Boksburg. 

r-rer algemeene informatie worden hiermede gepu- Instructies voor de 
bliceenl de instructies vom· ketelins pecteurs en rlie voor kete1inspecteurs en 

mij ninspecteurs. 
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mijninspecteurs, zooals goedgekeurd bij Uitvoerende 
Haadsbesluit, art. 407, dd. 8 Augustus 1893. 

Dn. W. .T. L EYDS, 
Go11 vernementskantoor, Staatssecretaris. 

Pretoria, 15 Augustus 1893. 

INSTRUCTIES VOOR KETELINSPECTEURS. 1
) 

ARTIKEL 1. Plaats in den dienst. De ketelinspecteurs 
staan onder de bevelen van den Staatsmijningenieur, van 
wien zij rechtstreeks hunne orders ontvangen. 

2. Plichten. De ketelinspecteurs moeten toezien dat de 
wet op stoomketels uitgevoerd wordt overeenkomstig de 
daarin voorkomende bepalingen en die welke later gemaakt 
1nochten worden; daarbij de belangen van het publiek 
zoowel als die van het Gouvernement in het oog hou
dencle. 

H~j de uitwendige onderzoeking van stoomkctels is 
hoofclzakelijk er op te lctten dat de toestellen 

(/, voor de geregcldo voeding van don ketel; 
b. voor de zekerc beoorcleeling van den watcrstand 

in den ketel; 
c. voor de ontdekking van eventueelen neerslag op 

de ketelwanden, zoowel als voor het schoonmaken 
van den ketel ; 

d. voor het waarnemen yan de stoomspanning; 
e. voor de vrije outlasting van den stoom bij het 

overschrijden van de normale spanning; 
f. voor de regeling en afsluiting van den luchttoe

voer, en voor het ;r,oo snel 1nogelijk verw~jderen 
van het vnur, 

1n orde zijn volgens de voorschriften. 
Daarbij zal tegelijkertijd de inspecteur zich vergewissen 

of de stoker <le voor <lo vciligheid dienendo tocstellen kent 
en woet to gebruiken . 

.B~j de inwendigc ondcrzoeking is hoofdzakelijk te 
letten op: 

a. de hoodanighoid der ketolwandon, klinknagels en 
heankoring van <len kctol, wowel yan hinnon als 
van lmiton; 

b. (lu hoodanighei<l van do vlam- en rookpijpcn on 
van hnnno bevestigingon, waarhij moot worden 
onderzocht of hot noodig is dat de ingezetto 
pijpen oienen nitgenomen te worden; 

c. het voorhanden r,~jn en den aard van den ketel
stecn; 

d. den toostand van den ·watertoo- on afvoerhuizcn, 
en van de man- en slijkgatcn; 

e. den toestand der voedingskleppen en stoomaf
sluiters; 

1
) Zie wet no. 7, 1893. 
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f. den toestand der verbindingsbuizen tnsschen ketel 
en manometer en peilglas ; 

g. den toestand van de roosterijzers, en van de vnur
gangen buiten en binnen den ketel. 

3. Correspondentie. Alle officieele correspondentie on- Briefwisseling. 
derworpen aan de inspectie en goedkeuring van den Staats
mijningenieur, en alle rnededeelingen betrekking hebbende 
op den werkkring van den ketelinspecteur, moeten schrif-
telijk geschieden en daarntn moot kopic worden gchoudcn. 

4. Private bezigheid. De ketelinspcctourt:l mogen op Mogen geen private 
gcenerlei wijzo eenig aandeel hebben in cone mijnoncler- bczigheid hebben. 
neming, en worden gewezen op de bepalingen dienaangaande 
in de goudwet; ook is het hun niet geoorloofd eenigerlei 
private professioneele bezigheicl tc doen. 

5. Kantoren. Iedere ketelinspecteur zal zijn lmntoor Plaats hunner kan
honden in het Gouvcrncmentsgebouw, dat hem daartoc van toren. 
tijd tot tijd <loor de Regeering zal worden aangewczen, en 
in de Staatscoumnt als zoodanig zal worden bekend gernaakt. 

De kctclinspecteur, die de administratie te houdcn en 
de correspondentie te voeren hceft onder direct toezicht en 
controle van den Staatsmijningenieur, zal zijn standplaats 
in Pretoria hebben. 

6. Rapporten. Iedere ketelinspecteur zal op het einde van Gecft driemaande
ieder kwartaal aan den staatsmijningenieur con rapport over lijksch rapport. 
de door hem onderzochte stoomketels inzenden, uit welk 
rapport te zien is de naam van de plaats, waar zich de ketel 
bevindt, de naam van den bezitter van den ketel, de be-
stemming van den ketel, de datum van onderzoeking, en 
in het kort de bevinding daarvan. 

Op het einde van het jaar zal de ketelinspecteur aan Overzicht der in
den Staatsmijningenieur, ten dienste voor dicns rapport, spccties. 
inzenden eon overzicht ntn alle in den loop van hot jaar 
nitgevoerde inspecties, waaruit hun aard en resultaat te 
zien is, benevens eene statistische opgave van allc machi-
nericn en mechanische inrichtingen binnen r,ijn arbeidsveld. 

In bijzondere gcvallen heeft de ketelinspecteur te eeniger 
tijd, op verlangen van den Staatsmijningenienr, spcciale 
rapporten nit te brengen. 

7. Documenten en teekeningen. Aile docnmenten, 
notities en tcekeningen moeten wel geordend, en op eon 
veilige plaats, worden opgeborgen, en mogen niet aan on
bevoegden tor inzage worden vcrstrekt. 

De kctelinspecteurs zullen in dienstzaken de striktste Geheimhouding. 
geheimhouding in achtnemen. 

8. Boeken. De ketelinspecteur zal behoorlijk boekhou- Boekhouding. 
den van alle stoomketels binnen r,~jn arbeidsveld in gebruik, 
daarbij aanteekenende alle bijzonderheden betreffende den 
gebruiker en vervaardiger, den toostand van den stoomketel 
en de plaats waar, en het doel waarvoor, doze gebruikt wordt. 

De ketelinspecteur zal bovendien een dagboek moeten 
voeren, waarin zijne ambtelijke verrichtingen gedurende 
iederen dag worden opgeteekend. 
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9. Inspectie. Na gehouden eerste onderzoeking, zal de 
ketelinspecteur verplicht zijn zoo spoedig rnogelijk de akte 
van vergunning nit te makcn en aan den betreffcnden 
ambtenaar aan wien de aanvrage was gericht, op te zenden; 
bij volgende onderzoekingen zal hot resnltaat daarvan inge
schreven worden in hot bij art. 55 der wet op stoomketels 
bedoelde book. 

10. Morken. De ketelinspectcnr zal, b~j gunstig afge
loopen beproeving, de rnerkplaat van den stoomketel stem
pelen, on indien meer dan een stoornketcl voor hotzelfde 
docl vereenigd is, doze keteh; van oen volgnummor voorzien. 

11. Veilighcid. :Mocht bij onderzoek blijken, dat vcnlcr 
gebruiken vai1 con stoomkctel onmiddellijk gevaar zou knn
nen oplevcren, zoo zal de ketelinspccteur verplicht zijn den 
ketel terstond, volgens art. 40 der wet op stoomketels, lmiten 
dienst te stollen, tot nader order van den Staatsm~jningcnicnr. 

12. Instrnmenten. De ketelinspecteurs zullen verant
woordel~jk zijn voor hot in goode orde ondcrhoudon van de 
toestellen en instrnmenton, b~j de inspectie der stoomketels 
benoodigd, en voorts van al hetgecn hun dienaangaande 
van Hegeeringswege ten gebrnike bij hunne werkzaamhcclen 
zal worden verstrekt. 

13. Verlof. Aanvragen om verlof door de ketelinspec
teurs rnoeten geschieden overeenkomstig de voorschriften 
vanwege de Regeering, en wcl door bemiddeling van den 
Staatsmijningenieur. 

INSTRUCTIES VOOR MIJNINSPECTEURS. 1) 

Onder wien zij staan AR'riKEL 1. Plaats in den dionst. De mijninspectcurs 
staan onder den Staatsmijningonicur, wiens orders zij hebbon 
op te volgen. 

Hunne verplichtin- 2. Plichten. Ret is de plicht der mijninspecteurs zorg 
gen. to dragen, dat de voorschriftcn der mijnregulaties hij den 

mijnarbeid, boven en onder den grond, alsook in de stamp
molens, in de inrichtingen voor mechanische voorberoiding 
of scheikundige behandeling der ertsen, en in de smelterij en 
worden nagekomen, en dat overtredingen volgens wet 'bc
straft worden. 

In de uitocfening hunner dienstplichten, hehbcn zij 
de belangen van het publiek, zoowel als die van het Gou
vernernent, in het oog te houdcn. 

Bovendien moeten de mijninspecteurs zich er op toe
leggen, om nit oigen waarnemingen op hunne inspectio
rondreizen en nit de hun tor be~varing toevertronwde mijn
plannen, eon nauvvkeurige kennis te verwerven van de 
geognostische en mijnbomvkundige toestanden van hun 
arboidsveld, en rnoeten zij den Staatsmijningenieur, op diens 
verlangen, voorzien van bijdragen, zoowel schriftelijk als in 
teekening, voor de geologische onderzoeking van den Staat. 

1
) Zie wet no. 3, 1893. 
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3. Kantoor. Iedoro mijninspectenr 11alJ>:ijn kantoor houden Waar ze kantoor 
in hot Gouvernementsgebouw, clat hem daartoe door de moeten houden. 
Hegeering zal worden aangewezen, en in de Staat.sconrant als 
zoodanig zal bekend gemaakt worden. 

4. Correspondentie. Alle officieele correspondentie is Briefwisseling. 
onderworpen aan de inspectie en goedkeuring van den Staats
mijningenieur, on aile mededeelingen aan hot Hoofd van hot 
Mijnwe7:en en aan de Tiegeering moeten (loor r-ijno tusschen-
komst geschieden. 

Van alle correspondentie, op dienstzaken betrekking 
hebbende, moot kopie gehouden worden. 

5. Docnmenten en mijnplannen. Alle documenten, Stempeling van do
notities on mijnplannen moeten bij ontvangst, met den cumenten enz. 
dienststempel afgeteekencl worden en eon nnmmor krijgen, 
dat met hot in de boeken voorkomencle nummer moet 
overeenstemmen ; daarna moeten z\j wel geordend en op 
een veilige plaats worden opgeborgen, zoodanig dat onbe-
voegden niet in de gelegenhoid zijn om or inJ>:ago van to 
nomen. 

De mijninspecteurs zijn voor bet in goeden toestand 
bewaren der clocumenten en plannon, persoonlijk verant
woordelijk. 

Zij zullen over documenten en mijnplannen, alsook in 
hot algemeen in alle dienstzaken, do striktste gehoimhou
ding inachtnemen. 

6. Boeken en registers. De mijninspocteurs zijn gehou- Welke boeken zij 
den een dagboek to voeren, waarin hunne ambtelijke ver- moeten houden. 
richtingen geclurende iederen dag, worden opgeteekend. 

Verder hebben zij boeken en registers te houden, in 
den door den Staatsmijningenieur aangewezen vorm, waarin 
zullen worden gerecordeerd : 

a. de bestraffingen van overtredingen der m\jnregu
laties. 

b. de ongelukken op en in de mijnen, en het resul
taat van iedere prosecutie van do schuldige por
sonen, 

c. de O'ltvangst en verzending van mijnplannen, in
strumenten en andere kantoorbenoodigheden, 

d. de in afdeeling VII der mijnregulaties voorgeschre
ven opgaven van mijnen en metallurgische inrich
tingen, 

f'. do namen der porsonen, belast met de leiding en 
hot bewerken der mijnen, en 

f. al het in den dienst voorkomende, dat voor latere 
referentie van belang kan zijn. 

7. Rapport. Iedere mijninspecteur heeft uiterlijk op den Maan<lelijksch rap· 
8sten dag van iedere maand aan den Staa.tsmijningenieur oen port aan Staatsmijn· 
maandrapport intezenden over zijno werkzaamheden gedu- ingenieur. 
rende de afgeloopen maand en over alle voorvallen, die op 
den vooruitgang of belemmering van de mijnindustrie van 
invloed schijnen te zijn. 
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Bovendien heeft hij eon jaarverslag te leveren over de 
gedane inspecties van m\jnen en de door hem gedane stappen 
of genomen maatregelen bij wetsovertredingen of ongelukken 
gedurende het afgeloopen jaar. Hij zal daarhij tevens over 
alle zaken van algemeen belang, hetrekking hebbende op 
de mijnbewerkingen, volledige statische inforrnatie geven, 
overeenkomstig de lijsten en vormen, die hem hiertoe van 
wege het Staatsmijningenieurskantoor zullen worden verschaft. 

In hijzondere gevallen heeft de mijninspecteur, te eeniger 
tijd, op verlangen van den Staatsmijningenieur, speciale 
rapporten uittebrengen. 

8. Registratie van goudopbrengst. De mijninspecteurs 
hebben de door hen ontvangen opgaven van mijnen en 
metallurgische inrichtingen, zooals in de mijnregu1aties voor
geschreven, en de opgaven van banken en handelaars, h\j 
de "mijnwet" hepaald, nauwkeurig nategaan en onderling 
te vergelijken, en verder te behandelon, zooals in de mijn
rogulaties is voorgoschrovon. 

9. Instrumenton. De mijninspecteurs zijn verantwoordelijk 
voor het in goode orde onderhouden van de instrumenten 
en verdere kantoorbenoodigdheden, die hun zullen worden 
verstrekt tot het hehoorlijk uitvoeren hunner werkzaamheden. 

10. Monsters van mineralen. De mijninspecteurs zullen 
den Staatsmijningenieur behu1pzaam zijn in hot verzamelen 
van n:wnsters van erts, mineralen en gesteenten, ten einde 
eene volledige mineralogische verzameling van den Staat, 
te vormen. 

11. Nieuwe ontdekkingen. De mijninspecteurs zijn ge
houden, wanneer zij vernemen of kunnen vermoeden, dat 
ergens hinnen hun arbeidsveld, eenigerlei nieuwe ontdekking 
van edele of onedele metalen of mineralen is geschied, zoo
danige vondst zoo spoedig mogelijk te onderzoeken, en aan 
den Staatsmijningenieur daarover te rapportecren,. 

12. Private bezigheid. Het is den mijninspeeteurs niet 
geoorloofd eenigerlei private professioneele bczigheid te doen; 
zij mogen ook geenc aandeelen in mijnondernemingen binnen 
dozen Staat hehhen of vertegenwoordigen, en worden in dit 
opzicht gewezen op de bepalingen dienaangaande in de 
"mijnwet". 

13. Verlof. Aanvragen om verlof door de mijninspeeteurs 
moeten geschieden overeenkomstig de voorsehriften vanwege 
de Regeering, en wel door bomiddeling van den Staats
mijningenieur. 

No. 228. R.10098j93. 

Publicatie der regulatien van hot kinderpokken
comite te Rustenburg, dorp, en de wijk H8xrivier. Zie 
Staatscourant RO Augustus 1893. 

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



077 

No. 229. 

l1893 

R. 9854/93. 

Ter algemeene informatie worden hiermede gepu- Instrtlcties yoor 
blice~~rd onderstaancle instructies voor claiminspecteurs, claiminspecteurs. 

zooals goedgekeurd hij Uitvoerende Haadsbesluit art. 455, 
dd. 18 Augustus 1893. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor~ 
Pretoria, 22 Augustus 1898. 

INSTRUCTIES VOOR CLAIMINSPECTEURS. 

ARTIKEL 1. Plaats in den dienst. De claiminspecteurs Onder wien zij staan 
staan onder de bevelen van den mijncommissariR, verant-
woordelijken klerk, of, indien zoodanige ambtenaren aldaar 
niet zijn aangesteld, van den landdrost van de delverij waar 
zij werkzaam zijn. 

Zij zijn ook verplicht in zaken van de tochnischo af- Hunne plichten te
deeling van het dopartomont de orders van den Staats- genover Staatsmijn
mijningenieur, die hun, hetzij direct, hotzij indirect zullen ingenieur. 
gegeven worden, op te volgen. 

Waar op cone clelverij assistent-claiminspecteurs, of 
meer dan een claiminspecteur zijn aangesteld, is de eerste 
claiminspecteur aangewezon om de werkzaamheden van hot 
kantoor te regelen. 

2. Plichten. De claiminspecteurs hebben toe te zion, dat Hun werkkring. 
de wettel~jke voorschriften op hot prospoctooren en mijnon 
naar goud en andere mineralen, in overeenstomming met 
doze instructies op de publieke velden strikt worden nage-
komen, en hob ben overtrodingen terstond aan hun superieur 
to rapportceren. 

In de nitvoering lmnner dienstplichten, hebben z~j de 
belangen van het publiek, zoowol als die van hot Gouver
nement in hot oog to honden. 

3. Corrcspondontio. Allo oflicieele correspondentie moot Brief,visseling. 
<loor tnsschcnkmnst van hun onmiddelUjken superieur go-
schiedon. Slechts in zaken, betreffcnde de technische af-
deeling van hot departement, die eene spoedigo behandeling 
vereischen, kan rechtstreeks met den Staatsmijningenieur 
en den m~jninspectenr gecorrespondeerd worden. 

Aile mededeelingen in dienst moeten schriftelijk ge
·Schiedon en kopie daarvan gehouden worden. 

Claiminspocteurs, in hot veld zij nde, kunnen mondeling 
instructies geven en officieelo mededeclingen doen, doch 
zijn gohouden daarvan aantookening in hun vcldboek te 
houden, on in zaken van oonig bolang, kopie daarvan aan 
hun superieur in to zenden. 

4. Documenten on plannen. Aile documenton en plannen Bewaring v. docu
moetcn wei geordend en op cone veilige plaats worden op- menten. 
gehorgen, en mogcn nict aan onbevoegclen tor inzage worden 
vorstrokt. 
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De claiminspecteurs zullen in dienstzaken de strikste 
geheimhouding in acht nemen. 

5. Boeken en registers. Do claiminspecteurs zullen 
boeken en registers houden volgens door het Hoofd van het 
Mijnwezen aangewezen vorm, on do boekhouding is aan de 
goedkeuring van hun superieur onderworpen. 

Zij zullen aan het publiek geone immge gevon in hunne 
boeken en registers, benevons in de daartoe aangewezen 
plannen, dan op een permit van hun superieur, bij wion 
vooraJ de bij wet vereisohte betaling voor inzage moet zijn 
geschied. 

6. Rapport. Het is de plicht der claiminspecteurs om 
na het einde van iedere maand, on v66r den achtsten clag 
cler volgencle maand, aan hun superieur eon rapport in to 
zenden, vermeldende cone opgave van hunne werkzaam
heden in het veld, na den vorm zooals van tijd tot tijd 
door het hoofd van het mijnwezen zal worden voorge
schreven. 

7. Gereeclschappen. De claiminspecteurs zijn verant
woorclelijk voor het in goode orde onderhouden van do 
instrumenten en verclere kantoorbenoodigdheden, die hun 
zullen worden verstrekt tot het behoorlijk uitvoeren hunner 
werkzaamheden. 

8. N ummering. Do claiminspecteurs moeten alle claims, 
rnachinestandplaatsen, bewaarplaatson en de standplaatsen, 
die niet in een clorp of buurt zijn uitgelogd, na inspectie, 
en zoo spoeclig mogelijk na het verleenen der betreffencle 
vergunning, een nummer geven, welk nummer moet voor
komen en overeenstemmen op de plannen en alle registratie 
van en correspondenties over doze rechten. 

De wijze van nummering worclt door het Hoofd van het 
Mijnwezen bepaalcl, en een eenmaal gegeven nummer mag 
in geon geva1 veranclerd worden clan met speciale toestem
ming van hot Hoofd van hot Mijnwezen. 

9. Bakens. De claiminspecteurs zullen toezien, clat alle 
bakens van claims, standplaatscn, bewaarplaatsen, water
rechten, tramwegen en andere op hunne delverij vorleende 
vergunningen in behoorlijke orcle zijn volgens do claarvan 
bestaandc of nader to gcvon voorschriften, en zijn verplicht, 
wannoer do bakons daaraan niet voldoon, hicrvan torstond 
aan hun superieur en aan de bc1a.nghchbonde partijen konnis 
te · govon, en (lo noodige stappen to nemen tot bestrafling 
der overtreding. 

Alle pennen van verlaten claims en claimpennen op 
gronden, waar hot verboden is aftepennon, moeten verwijderd 
worden door de claiminspectours, die in zoodanigc gevallen 
de weggenomen pennon tor beschilddng zullen houden van 
hun superieur, die beslissen zal hoe met de pennon zal go
handeld worden. Van dezo verwijdering van penn en zal de 
claiminspecteur zijnen superieur en, indien mogelijk, den 
betreffenden claimhouder terstond schriftelijk konnis geven. 

10. Liccnties. Do claiminspcctenrs z~jn verplicht van 
eenig persoon of maatschappij, prospecteerende of delvende 
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naar mincralen, wanneer r.ij niet geheel en al zeker zijn 
,-an het rechtmatigc der licentie, to vorderen dat hun de 
liccntic vertoond worde, waaronder men world. Indien ge
·weigerd wonlt hun de licentie to vertoonen, of wanneer 
doze niet in orde is, zoo zullen zij dit aan hun superieur 
rapportecren, en de noodige stappen nemen tot bestraffing 
der overtreding. 

11. Handel in goud enz. Hot is de plicht der claim- Toezicht op handel 
inspecteurs om den Staatsmijningenieur behulpzaam te zijn in edele metalen. 
in hot toezicht op en de contrOle van hot koopen of ver-
koopen, hot ruilen of verruilen van onbewerkt edel metaal, 
amalgam of edelgesteenten op hun veld. 

12. Hout. De claiminspecteurs :;mllen, evenals de bosch- Toezicht op hout
wachters, toezien, dat alle personen, die op Gouvernements- hakken. 
grond hout hakken, behoorlijk van licenties voorzien zijn 
volgens wet. 

Zij zullen verplicht zijn terstond aan hun superieur te 
rapporteeren ingeval grond wordt afgepend waarop hout groeit. 

13. Monsters. De claiminspecteurs zullen den Staats- Moeten monsters 
mijningenieur behulpzaam zijn in het verzamelen van mon- verzamelen. 
sters van erts, kool of andere mineralen, en van zulke zaken 
als de Staatsmijningcnieur zal verlangen. 

14. Registratio yan goudopbrengst en statistieken. De Toezicht op de re
claiminspcctcurs zijn aangewezen om den mijninspecteur of gistratie der goud
wanneer alclaar goon mijninspectcur is aangesteld, de mijn- opbrengst. 
commissaris, ycrantwoordelijken klerk of den landdrost van 
hot district behulpzaam to zijn in hot verzamelen van de 
hij de mijnregulaties voorgeschreven opgaven van goud-
opbrengst en statistische gegevcns betrcfi'ende de bewerking 
der mijnon. 

15. Niomvo ontdekkingen. De claiminspecteurs zijn ge- Kennisgeving van 
houdcn wanneer z~j vernemen of kunnen vermoeden dat nieuwe ontdekkin· 
ergens op hun veld of in de nabijheid daarvan, eenigerlei gen. 
nienwe ontdekking van eclelo of onedele metalen of mine-
ralon is geschied, zoo spoedig mogelijk zoodanige zaak to 
onderzooken en aan hun superieur eon rapport daarover 
uittebrengen. 

1o. Ongolukken. De claiminspecteurs zijn verplicht, wan- Kennisgeving van 
neer zij ervaron, <lat bij het prospecteeren of delven boven ongelukken. 
of onder den groncl, een ongeluk voorgekomen is, dat den 
dood of zwaar lichamel~jk letsel van een of meer personen 
hoeft voroorzaakt, terstoncl aan den mijninspecteur van hot 
veld, indicn die aldaar is aungesteld, en anders aan den 
Staatsmijningenieur hiervan wo spoedig mogel~jk kennis to 
goven en dozen ambtenaar behulpzaam to zijn in hot onder-
woken van de omstandigheclen, die als oorzaak van het 
ongeluk kunnen beschouwd worden. 

17. Verlof. Aanvragon om verlof door de claiminspecteurs Verlof. 
moeten gcschieden overeenkomstig do voorschriften vanwego 
de Regcering en wel door bemiddeling van den mijncom
missaris, verantwoonlel~jken klcrk of don land<lrost van het 
district, naar het geval is. 
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No. 234. 

980 

R. 10150/93. 

Pu blicatie der regulatien van bet Gezondheids
comite te Pietersburg. Zie Staatscourant 30 Augustus 
1893 

R. 10397/93. 

Publicatie der regulatien van bet Gezondbeids
comite te Martin us W esselstroom. Zie Staatscourant 6 
September 1893. 

No. 253. R.10516/93. 

Publicatie der regulatien van het Gezondheids
comite voor de wijk N~jlstroom, district W aterberg. 
Zie Staatscourant 6 September 1893. 

No. 261. 1) R. 10529/93 

Publicatie der regulatien voor bet Kinderpokken-
comite te Potchefstroom. Zie Staatscowrant 6 Sep-
tember 1893. 

No. 274. 2
) R. 5972/93. 

Publicatie der regulatien vuur de inenting en 
wederinenting van alle pcrsonen in fie Zuid-Afrikaan
sche Republiek. Zie Staatscourant 27 September '1893. 

No. 283. R. 11377/93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comit£~ tA Middelburg. Zin Slaatscourant 20 September 
1893. 

No. 284. R.11174/93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite voor de w~jk Hoogeveld, district Rustenburg. 
Zie Staatscourant 20 September 1893. 

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 337/93. 

2
) Zie proclamatie dd. 16 .Augustus 1893, bladz. 893 van dit wetboek. 
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No. 285. 

L1893 

R. 11584/93. 

Publicatie der regulatien van bet Gezondheids
comite in wijk I, district Utrecht. Zie Staatscourant 
20 September 1893. 

No. 286. R.11360j93. 

Publicat:ie dcr Regulatien voor bet Gezondheids
comit{~ te Volksrust. Zie Staatscourant 20 September 
1893. 

No. 287. R.11355/93. 

Publicatie der regulatien voor het Kinderpokken
comite district Lichtenburg. Zie Staatscourant 20 Sep
tember 1893. 

No. 288. R.10764;93. 

Pu blicatie der regulatien voor bet Gezondheids
comite voor de w~jk Zwagershoek, district Waterberg. 
Zie Staa,tscourant 20 September 1893. 

No. 289. B.1153tj9d. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite voor de wUk Spelonken, district Zoutpansberg. 
Zie Staatscourant 20 Septernber 1893. 

No ~90. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite te Piet Potgietersrust, district Waterberg. Zie 
Staatscourant 20 September 1893. 

No. 291. R. 1 0508j93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite te Lijdenburg. Zie Staats('ourant 20 September 
1893. 
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R. 6763/93. 

Publicatie der toevoeging aan de regulatien van 
het centraal kinderpokkencomite te Johannesburg. Zie 
Staatscourant 20 September 189B en Gouvernements
kennisgeving no. 140, 1893. 

No. 304. 1) R. 10905j93. 

Ter algemeene infor1natie wordt bierrnede gepubli
ceerd, dat de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek 
besloten beeft, naar aanleiding van het besluit van den 
Edelachtb. Eersten Volksraad art. 13o9, dd. 9 Septernber 
1893, om de extra belasting op versche vrucbten, uit
gezonderd aardvruchten, ingevoerd in de Zuid-Afri
kaansche Republiek. van uit de naburige staten en 
kolonien, van af beden tijdelijk op te heff~m. 

Gouvernernentskantoor, 
Pretoria, 20 September '1893. 

No. 3'15. 

DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

R.11331j93. 

Pu blicatie der regulatien voor bet Gezondheids
comite ten dorpe Utrecht. Zie Staatscourant 29 Sep
ternber 1893. 

No. 323. R. 11802/93. 

Publicatie der regulatien voor den geneesheer in 
bet Lazaretto en quarantaine kamp te Pretoria. Zie 
Staatscourant 27 September 1893. 

No. 328. R. 11700/93. 

Publicatie der regulatien voor bet Gezondheids
comite te Zeerust. Zie Staatscourant 4 October 1893. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1369, dd. 9 September 1893, bladz. 881 van dit 

wetboek. 
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No. 331. 

11803 

R.11720/93. 

Publicatie der regulatien voor het Kinderpokken
comite te Bethal, district Standerton. Zie Staatscourant 
4 October 1893. 

No. 332. R.11990j93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comito der wijk Hartsrivier, district Bloemhof. Zie 
Staaiscourant -1! October '1893. 

No. 333. 1) R. 6763/93. 

Publicatie eener toevoeging aan de regulatien van 
van het centraal Kinderpokken-comite te Johannesburg. 
Zie Staatscourant 4 October 1893. 

No. 335. R.12327j93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite te Heidelberg. Zie Staatscourant dd. 4 October 
1893. 

No. 337. R. 10529/93. 

Publicatie der toevoeging aan de regulatien voor 
het Kinderpokken-comit{~ te Potchefstroom. Zie Staats
courant 11 October 1893 en Gouvernementskennisge
ving no. 261, 1893. 

No. 338. R.12706193. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite in de wijk Waterval, district Standerton. Zie 
Staatscourant 11 October 1893. 
-------------------------~- ---------------

1
) Zie Gouvernementskennisgeving no. 140, 1893, bladz. 955 van dit 

wetboek. 
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In wer ld ngtreding. 

Centraalkantoor v. 
verwisseling te 
Kaapstad. 

Vervoer geschiedt 
door gewonen post
dienst. 

Wijze v. verzending. 

Voorwerpen v. in
sluiting. 

984 

R. 3655,90. 
CONVENTIE 1

) 

IN ZAKE EEN PAKKETPOST TUSSCHEN DE ZUID-AFIUKAAN
SCHE REPUBLIEK EN HET VEREENIGD KONINKRIJK VAN 
GROOT BHITANNIE EN !ERLAND EN VHEEMDE LANDEN. 

ZHEd. de Staatspresident van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek, en Zijne Excellentie de Gou
verneur van de kolonie de Kaap de Goede Hoop, 
begeerig z~jnde rr1eer gemak dan tot nu toe bestaat, 
daar te stellen voor het wederkeerlg verzenden van 
pakketten tusschen gezegde landen respectievelijk en 
tusschen de Z uid-Afrikaansche Repu bliek en het V er
eenigde Koninkrijk van Groot-Britannie en Ierland en 
zekere vreemde landen door tusschenkomst van het 
departement der posterijen van de kolonie de Kaap de 
Goede Hoop, zijn ten behoeve hunner respectieve Gou
vernementen overeengekomen omtrent de volgende 
artikelen: 

AnTIKEL. 1. De pakketpost tusschen de Zuid-Afri-
1\aansche Republiek en het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannie en lerland en vreemde land en zal in 
werking treden op den eersten dag van Juni U~92. 

2. Er zal eene geregelde wederkeerige verzending 
zijn van pakketten tusschen het postkantoor van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en de postkantoren van 
Groot-Britannie en lerland en die vreemde landen waar
mede eene verwisseling van pakketten van tijd tot tijd 
zal worden overeengekomen door het centrale kantoor 
van verwisseling aan het generale postkan to or te 
Kaapstad. 

3. De wederkeerige verzending zal geschieden door 
middel van den gewonen postdienst tusschen de Zuid
Afrikaansche R8publiek en de Kaapkolonie. 

4. Pakketten van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
voor het Vereenigd Koninkrijk en vreemde landen zul
len worden verzonden van de kantoren in de Zuid
Afrikaansche Republiek naar het uitwisselingskantoor 
der l\aapkolonie te Kaapstad, en pakketten van het 
Vereonigd Koninkrijk en vreernde landen voor plaatsen 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek zullen direct van het 
uitwisselingskantoor te Kaapstad naar het postkantoor 
in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek worden gezonden, 
dat het dichtst bij de woon plaats van den geadres
seerde is. 

5. Voor het geval het noodzakelijk mocht worden 
om voor de wederkeerige verzending van pakketten 

1
) Zie proclamatie dd. 27 Oct. 1893, bladz. 899 van dit wetboek. 

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



985 l1893 

onder deze conventie, voorwerpen van insluiting te 
verscbaffen zullen de kosten van zoodanige voorwerpen 
gelijkeltjk verdeeld worden tusschen de postkantoren 
van de Zujd-Afrikaansche Hepubliek en de Kaapkolonie. 

6. Een pakket mag geen 3 voet 6 duirn in lengte 
of 6 voet in omvang en lengte te zamen te boven gaan. 

7. Het maximurn gewicht van een pakket rnag voor 
het tegenwoordige geen elf pond (avoirdupois) te 
boven gaan en het gewicht te worden berekend bij 
voile ponden, beginnende rnet bet eerste. 

8. Bet postgeld voor het vervoer van een pakket 
van de plaats waar het op de post is bezorgd naar de 
plaats van bestemming, moet in alle gevallen word~n 
vooruitbetaalcl door rnidclel van postzegels, die door den 
zender moeten worden aangebecht. 

9. Pakketten van de volgende beschrij ving rnogen 
niet worden aangenornen voor verzending pet· pakket
post: 

a. Pakketten, die van buiten eenig geschrift of 
teekening van een onwelvoegeUjken of aan
stootelijken aard bevatten of waarin eenigen 
inhoud van gelijken aard kan worden opge
merkt en pakketten.bevattende lunit, patronen, 
lncifers, of iets wat ontplofbaar is of onder
hevig aan plotselinge ontplofling, blazen, be
vattende vocht, levende dieren, zeer walge
lUke of vuile artikelen, en alles wat bij n1o
lij kheid andere pakketten of eenig ambtenaar 
aan het postkantoor kan beschadigen, zijn 
verboden. 

Indien eenig pakket als bierboven be
schreven, ter post wordt aangeboden in de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, moet het worden 
geweigerd, en indien bet bij doorvoer wordt 
ontdekt rnoet bet worden teruggehouden en 
den afzender daarvan mededeeling ·worden 
gedaan. 

Indien dit niet kan geschieden, moet de 
Postmeester bet geval rapporteeren aan den 
ambtenaar. belast met het toezicht over het 
pakketten ·departement aan bet generaal post
kantoor te Pretoria, daarbij opgevende het 
adres van het pakket, numn1er van brieven 
of pakketlijst, waarop bet is ingevuld, het 
kantoor van afzending, den veronderstelden 
inhoud en tevens instructien daaromtrent 
verzoeken. Indien ecbter zoodanig pakket 
vergaanbare voorwerpen inhoudt, die scha
delijk zijn geworden, kan de postmeester zijn 

Omvangder pakket
ten. 

Gewicht der pak
ketten. 

Postgeld. 

Welke pakketten 
niet aangenomen 
worden. 
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eigen oordeel gebruiken, indien de onmid
dellijke vernietiging van bet pakket gebie
dend is. 

b. Pakketten, bevattende visch, wild, vleesch, 
eieren enz., of scheermessen, scharen, naalden, 
messen, vorken of andere scherpe instru
menten, mogen niet worden aangenomen, 
tenzij stevig ingepakt, teneinde het gevaar 
van beschadiging aan andere pakketten te 
voorkomen. Vloeibare of halfvloeibare stoifen, 
zooals: gelei, atjar, verf, vernis enz .. mogen 
niet worden aangenomen, tenzjj in flesschen 
of kannen stevig gekurkt; noch poeders, tenzij 
zoo ingepakt, dat zij niet kunnen ontsnappen 
gedurende de verzending; ilesschen of glas 
in welken vorm ook, mogen aileen worden 
aangenomen, als zij zoo zijn ingepakt dat zij 
tegen breken zijn beveiligd. 

Indien een pakket van dezen aard aan 
eenig postkantoor in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek wordt aangeboden in een bescha
digden of onveiligen toestand, of in een toe
stand waardoor waarschijnlijk andere pak
ketten of eenig ambtenaar der posterijen 
zouden worden beschadigd, moet het worden 
geweigerd ; indien een pakket in zoodanigen 
toestand gedurende den doorvoer toch wordt 
ontdekt, moet het zoo mogelijk veilig inge
pald en voortgezonden worden. 

Indien het niet zoo kan worden beveiligd, 
moet het worden teruggehouden en daarvan 
rapport worden gedaan aan den ambtenaar, 
belast met het toezicht over het pakketten 
departement aan het generaal postkantoor te 
Pretoria, zooals bepaald in het geval van 
verboden artikelen. (Paragraaf 9a).~ 

c. Geen pakket, bevattende diamanten, munt, geld, 
goud (stof of gedegen) of vogelstruisvederen 
rnag onder eenige omstandigheid worden aan
genomen, teneinde per pakketpost naar het 
V ereenigd Koninkrijk of vreemde landen te 
worden overgevoerd; maar deze artikelen 
mogen, als voorheen, per post worden ver
zonden, indien behoorlijk geregistreerd onder 
het tarief der brieven post.' 

d. Het is bepaald verboden om pakketten, bevat
tende vuurwapenen en wapenen van welke 
omschrijving ook: insluitende kanonnen, ge
weren, revolvers, pistol en en kogels, ook 

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



987 [1893 

zwaarden, dolken, pieken of bajonetten, en 
eenig gedeel te van de voorgaande artikelen 
aan te nemen ter verzending naar Ierland. 

e. Pakketten, geadresseerd naar vreemde landen 
zullen worden aangenomen, onderworpen aan 
het speciaal opgelegd verbod en regulatien, 
afgekondigd door de gouvernementen dezer 
landen, omtrent grootte en gewicht van zoo
danige pakketten. 

10. Het postgeld op pakketten, wederkeerig ver
zonden tusschen de Zuid-Afrikaansche Repnbliek en 
het Vereenigrl i(oninkr~j k zal zijn als volgt: 

Voor een pakket niet te bovengaande een pond 
gewieht, een shilling en drie penee. 

Voor ieder pond of gedeelte daarvan meer, een 
shilling en drie pence. 

ll. Het postgelcl op pakketten wederkeerig verzonden 
tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en vreemde 
landen zal bestaan uit het vorenstaand tarief met bij
voeging van het buitenlandsche tarief, betaalbaar door 
de Kaapkolonie aan het Vereenigcl Koninkrijk voor 
verdere verzending. 

12. De wetten op invoerrechten van het Vereenigd 
Koninkrijk, laten den in voer, door mid del van de pakket
post niet toe van de volgende artikelen : 

Vreemcle nadrukken van Britsche werken geregi
streerd onder kopierecht. 

Valsch geld, nagemaakte sterling en Britsche 
zilveren munt beneden den standaard. On
wei voegelijke of onzedelijke voorwerpen, in
sluitende prenten, photographien, enz. Tabaks
stelen, klokken, horloges en metalen in net 
algemeen, waarop namaaksels van Britsche 
keurmerken of stempels staan. 

Extracten, aftreksels of samentreksels van koffie, 
chicorei, thee of tabak mogen niet worden 
ge'importeerd voor verbruik in het Vereenigd 
Koninkrijk. Tabak (insluitende sigaren en 
snuif) in kleine pakjes, zoodanig als konden 
worden vervat in een postpakket. 

Indien echter zoodanig pakje bona fide 
bestemd is voor het persoonlijk gebruik van 
den geadresseArde, zal zulks in aanmerking 
worden genomen. 

Ook is een beperking gelegd op bet volgende: 
Vreemde of koloniale fabrikaten, namen~ adressen 

of beroepsmerk van Britsche fabrikanten 
dragende, tenzij ingevoerd met h unne toe-

Bedrag van 't post-
geld. · 

Dito. 

Welke voorwerpen 
niet naar Engeland 
in een pakket ver
zonden mogen wor
den. 
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stemming; ontplofbare zelfstandigheden en 
gevaarlijke goederen in bet algemeen, die 
aileen onder speciale voorwaarden kunnen 
worden geimporteerd. 

Ook zijn er beperkingen omtrent geestrijke dranken 
in flesscben. 

En indien een pakket, eenige van de 
genoemde artikelen bevattende, aan eenig 
postkantoor in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek ter post wordt bezorgd zal het niet 
worden verzonden en indien on verhoeds ver
zonden en in Kaapstad opgemerkt, zal het 
worden aangehouden en naar de Zuid-Afri
kaansche Republiek teruggezonden. 

-13. Indien een pakket, waarop het voile postgeld 
niet is gehecht in postzegels of dat de beperking van 
gewicht en omvang te bovengaat aan eenig kantoor in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek zal worden gepost, zal 
bet niet worden afgezonden, maar teruggezonden aan 
den afzender, en indien zoodanig pakket onverhoeds 
wordt afgezonden en te Kaapstad opgemerkt, zal het 
worden ~utngehouden tot het ontbrekende postgeld is 
ontvangen van het kantoor alwaar het pakket werd 
gepost. 

14. Geen pakket in de Zuid-Afrikaansche Republiek 
voor het V ereenigd Koninkrij k of voor een vreemd land 
gepost of in het Vereenigd Koninkrijk of een vreemd 
land voor de Zuid-Afrikaanscbe Republiek gepost, mag 
een brief of ander postpakk8t bevatten. Indien een 
pakket, waarin iets als voorrneld is ingesloten, wordt 
gepost, zal bet pakket naar zijne bestemming worden 
gezonden, belast met postgeld tegen zoodanig tarief als 
verschuldigd zoude zijn, indien bet ingeslotene afzon
derlijk per post ware verzonden en zoodanig postgeld 
zal worden geheven boven en behalve aile andere porto's, 

_die bij aflevering van bet pakket verscbuldigd zijn. 
Pakket mag geen 15. Geen pakket van de Zuid-Afrikaansche Republiek 
andere pakketten verzonden naar het Vereenig:d KoninkriJ'k of een vreemd 
bevattcn. u land of van het Vereenigd Koninkrijk of van een vreemd 

Wijze van aangifte 
der pakketten. 

land naar de Zuid-Afrikaansche Republiek, mag andere 
pakketten bestemd voor aflevering aan een ander adres 
dan dat van het pakket zelf, bevatten. 

Indien zoodanige pakketten worden ontdekt, zullen 
zij worden uitgenomen en voortgezonden, belast met 
nieuwe en afzonderlijke pakketpostgelden. 

16. Pakketten van de Zuid-Afrikaanscbe Republiek 
naar het V ereenigd Koningrij k of vreemde land en mogen 
niet in een brievenbus worden gepost, maar moeten in 
het postkantoor worden afgegeven en de Postmeester 
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belast met den dienst in bet kantoor, waar zulke pak
ketten gepost worden, zal worden verantwoordelijk ge
houden voor bet juiste bedrag van postgeld en dat de 
pakketten de perken van omvang en gewicht door dez.e 
conventie voorgeschreven, niet te bovengaan. 

17. Ieder pakket moet duidel~jk geadresseerd wor- Adres. 
den, zoodanig adres aanwijzende den naam en bet voile 
adres van den persoon . voor wien het pakket is bestemd. 

18. De afzender moet de woorden «pakketpost)) op Dito. 
de zijde van den omslag, voor het adres bestemd, 
schrijven, zoowel als zijn naam en het adres en datum 
waarop het gepost werd. 

19. Alle pakketten moeten. veilig en stevig gepakt Verpakking. 
en gesloten worden door den afzender en in geva!len, 
waar zegels noodig zijn, moet het lak van zoodanige 
hoedanigheid z~in, dat het de warmte kan doorstaan, 
waaraan het zal blootgesteld zijn bij het passeeren der 
keerkringen. 

20. Aan alle pakketten, verzonden van de Zuid- Douanecertificaat. 
Afrikaansche Repu bliek naar het Vereenigd Koninkr~ik 
en vreemde landen, moet eene douanebelasting certifi
caat worden gehecht, gelijk aan den vorm in bijlage 
«A)) b~j deze conventie gevoegd, dat een nauwkeurige 
beschrijving van den inhoud en de waarde van bet 
pakket, den namn en plaats waarbeen geadresseerd 
moet bevatten, en de afzender van het pakket moet 
zijne bandteekening en verblijfplaats op den vorm in
vullen alsmede de dagteekening, \vaarop het pakket 
wordt gepost. Nadat deze vorm aan bet pakket is ge
hecht op zoodanige wijze, dat die dadelijk kan worden 
gezien door de douane-bcambten~ zal zij met een afdruk 
van den datnmstempol worden vourzicu, van Jtet kan
toor waar llet pakkct is gepost. 

2L Inclien de verklaring in eenige bijzunderhcid Inbeslagnemingvan 
unnauwkeurig wordt bevonden, zal het pakket onder- hetpakket. 
worpen zijn aan in beslagneming door het douane-
(lcparternent. 

22. nr rn irnten aan den vont van drn vo1Tn van Pakket1ijst. 
verklaring Yom· llf't nmmner de1· pakketlij~t, l1ei bedrag 
der vooruitbetaalde postgelden en het numrne1· van aan
teekening rnogen niet aan het postkantoor van de Zuid
Afrikaansche Republiek worden ingevuld~ daar zij ten 
gebruike van het kantoor van uitwisseling te Kaapstad 
dienen. 

23. Aile postkantoren in de Zuid-Afrikaansche Dito. 
Hepubliek, die directe pakketposten opmaken voor het 
uitwisselingskantoor te Kaapstad, znllen met zulke postcn 
een pakketlijst oprnaken in den vorrn aangegcven jn 
bijlage B, aan deze cunventie gehecht. 
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24. Alle zoodanige pakketl~jsten zullen in triplo 
worden uitgemaakt en behandeld op de volgende wijze: 

Een afschrift te worden behouden aan het kantoor 
van afzending. Een afschrift te worden go
zonden aan den ambtenaar belast met het 
toezicht over het pakketten departement aan 
het generaal postkantoor te Pretoria en een 
afschrift zal de post vergezellen, die naar het 
kantoor van uitwisseling te Kaapstad wordt 
gezonden. 

leder kantoor in de Znid-Afrikaanscbe Republiek 
dat directe pakket postzakken opmaakt voor 
I\aapstad, zal iedere lijst achtereenvolgens 
nurnmeren, beginnende met no. 1, op 1 Ja
nuari van ieder jaar en iedere aanteekening 
in elke Hist zal achtereenvolgens worden 
genummerd, beginnende met no. 1. 

De numrners van Ujst en aanteekening zullen op 
de daarin vermelde pakketten geschreven 
worden, teneinde die te kunnen herkennen. 

23. Van aile pakketten, ontvangen van bet Vereenigd 
Koninkrijk en vreemde landen en verzonden naar plaatsen 
in de Zuid-Afrikaansche Repuhliek, onder bepalingen 
dezer con ventie zullen zoodanige douanebelastingen 
worden p:eheven voor en ten hehoeve van de Kaap
kolonie als mochten \vorden vastgesteld door de Gonver
nementen van de Kaapkolonio en do Zuid-Afrikaanscl1e 
Hepubliok; en de toekenningen aan do Kaapkolonie on 
aan de Zuid-Afrikaansche Hepubliek~ van het geheven 
bedrag, zullen onderworpen zijn aan zulke bepalingen 
als van tijd tot tijd zullen worden gemaakt tusschen de 
Gouvernernenten der twee betrok ken Staten. 

26. Boven en hehalve zoodanige douanebelasting z::d 
van ieder pakket eene verdere betaling van 6d. gel1even 
worden om de Kaapko]onische zegolrechten on uitkla
ringsgelden to dekken, en het postkantoor van de Zuid
Afrikaansche Hepnbliek zal de vrijhei<l hebben znlke 
aclditioneele kosten l>ij te voeg<•n, niet tn bovengaande 
1 s. op ieder pak kt~t als van tijd tot tijd zal \vorden 
vastgestcld door het Gouvernernent van <le Zuid-Afri
kaansche Hepublick als cornmissie in verband Inet de 
inning van douanebelasting en andere onkosten, bctaal
baar bij afgifte van llet pak ket. 

27. Alle pakketten, ontvangen. van het Vereenigd 
Koninkrijk en vreemde landen zullen bij verzending 
naar het kantoor van bestemming in de Zuid-Afrikaan
sche Hepu bliek vergezeld gaan van een pakket-advies
hrief gelijk aan den vorm, voorgeschreven in bijlage C aan 
deze cunveutie gebecl1t, \Yaarup door het kantoor van 
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uitwisseling te Kaapstad bet bedrag der invoerrecbten, 
uitklaringskosten en ontbrekend postgeld (indien dit 
ontbreekt) verscbuldigd aan de Kaapkolonie met de 
invorderingsgelden, verschuldigd aan de Zuid-Afrikaan
sehe Republiek, zullen worden ingesehreven en aan ieder 
pakket zal Joor het uitwisselingskantoor te Kaapstad 
een etiquet worden geheeht. genoemd invoerreehten
pakketlijst genjk aan vorm bijlage D aan deze eonventie 
geheeht, gevende dezelfde bijzonderhedeu van kosten 
ter invordering. 

28. De geheele kosten, door den geadresseerde van 
een pakket betaalbaar, zullen v66r de aflevering van 
het pakket worden gevorderd en alsdan door post
zegcls worden geplakt op de daarn1ede overeenkomende 
pakketkennisgeving, die vervolgens per eerste post 
moet gezonden worden aan den ambtenaar, belast met 
het toezieht over het pakketten-departernent aan bet 
generaal postkantoor te Pretoria. 

29. Bet uitwisselingskantoor in Kaapstad zal weke
lijks aan bet generale postkantoor te Pretoria een 
pakketl~jst zen den in den vorm gel~jk aan bijlage «E >) 
aan deze eonventie gehecht, aanw~izen(le de volgende 
bjjzonderheden betrekkelijk pakketten, ontvangen van 
bet Vereenigd Koningrijk en vreemde landen, en ver
zonden naar postkantoren in de Zuid-Afrikaansche 
Republiek: 

Het nummer van boeking der Kaapkolonie. 
Het nummer van booking in de pakketlijst ont

vangcn te Kaapstad van Londen. 
I )en naam van den geadresseerde van het pakket. 
Het kantoor· waarnaar het pakket voor atlevering 

werd gezonden. 
Gedeelareerden inhoud. 
Goedgekeurde ·waarcle. 
Hedrag aan Kaapkolonie versehuldigd vom· iecler 

p;tkket voor invoerrechten, uitklaringsgclden 
en onthrekende postge]clen (indien die er zijn). 

~30. De pak kcfl ijst, vermcld in ltrt hovenstaan(1 
artikel. zal in ,·iervowl woJ'd8n uitw·maakt en op dA 
volgende wijze \Yorden helmndeld: 

Twee afseltriften te worden gebouden in Kaapstad; 
twee afsehriften te worden gezonden aan 
l wt generale postkantoor te Pretoria. 

31. De pakketl\jst yan het uitwisselingskantoor .tc 
Kaapstad naar het generale postkantoor te Pretorm, 
zal voor ieder kalenderjaar aehtereenvolgend genum
merd worden, (loch de aanteekeningen dcr pakketten 
op jcrlere pak kctli.ist nf staat znllcn ~teeds met no. ·t 
beginnen 

Kosten v66r de af
levering v. h. pakket 
betaalbaar. 

Uitwisselingskan
toor te Kaapstad 
zendt wekelijksche 
staten aan het post
kantoor te Pretoria 
(pakketlijst.) 

Aantal kopieen. 

Nummering dier 
lijsten. 
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32. Bij het einde van iedere maand zal het pakket
departement in bet g::merale postkantoor te Pretoria 
een staat uitmaken, in den vorrn onder bijlage «l~"'>) aan 
deze conventie gehecht, van de kosten ingevorderd op 
:dle pakketten van bet Vereenigd Koninkrijk en vreemde 
Ianden, die gedurende de maand in de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek zijn afgeleverd; zoodanige staat zal worden 
opgernaakt uit de pakket-kennisgevingen ingezonden 
door de postkantoren, alwaar de pakketten zijn afge
leverd en zullen in duplicaat naar het uitwisselings
kantoor in Kaapstad gezonden worden, opdat de invoer
rechten kunnen ·worden betaald aan het douane-depar
ternent en de onkosten de Kaapkolonie toekomende, 
kunnen worden gevorderd in de vo1gende maandel\ik
~che postrekeningen met de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek. 

33. Zoodra de kennisgeving van eenig afgeleverd 
pakket is ontvangen aan het generale postkantoor te 
Pretoria, zal bet afgemerkt worden op de daarmede 
overeenstemmende aanteekening in de pakket1ijst, bijlage 
«£>), ontvangen van Kaapstad en na verloop van B 
maanden van af den daturn van iedere pakketl~ist, zal 
eene opga ve gezonden worden aan den Postmeester
Generaal te Kaapstad, de b\izonderheden opgevende van 
alle pakketten, die niet afgelevercl zijn. 

34. De afzending van· iedere afzonderlijke pakket
post zal \vorden aangeteekend in de gewone brievenlUst 
van de post, waarmede de pakketpost wordt verzonden. 

35. Zoodra cene pakketpost van ecn kantoor in de 
Zuid-Afrikaan~che llepnbliek bjj hut uitwi.~selingskan
toor te Kaapstacl zal zijn aangekomen, zal dat kantoor 
den iuhoud van de post met dt~ aauteekcningen op de 
pakketlUst vt.•rgelijkcn. Eeuige fuuten, die rnochten 
worden ontdekt, zniJen na door enn tweedeu heambte 
te zijn bevestigd, vcrbderd wol'den en opgeteckend voor 
rapport aa.n den Pn~trnee~ter-Gencraal van de Zuid
~\frikaansclle HepulJliek. 

36. Indicn cen misslag wordt ontdekt in de pak
ket-kennisgeving, VC'rzond0n van het u:itwisselingskan
tocn· to Kaapstad naar nen postkantoor in de Zu:id
Afrikaansche HPpubliPk, rnoct het ieit na door cenen 
tweeclen bearnbte te zij_n bevestigd, worden gerapporteerd 
a.an den Postmcoster-Generaal van do Zuid-Afl'ikaansc]w 
Hepubl:iek, die dadelijk rnet den Postmeester-Generaal 
van de Kaapkolonie over bet onderwerp zal correspon
deeren. 

37. lngeval een pakketpost zal worden ontvangen 
te Kaapstad van een kantoor in de Zuid-Afrika.ansche 
Hepubliek, niet vergezelcl van een pakkctlijst, maar een 
pakket inhoudende, besterncl voor verzending naar bet 
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Vereenigcl Koninkrijk of vreernde landen, moet dadelijk 
oene daarvoor in de plaats tredende lijst worden opge
maakt en dat feit aan den Postmeester-Generaal. van 
de Zuicl-Afdkaansche Republiek gerapporteerd worden. 

38. lndien een pakket, op de pakketlijst vermeld 
niet wordt ontvangen, zal de aanteekening nadat de 
niet ontvangst ook door den tweeden beambte zal zijn 
geconstateerd, op de pakketl\jst worden doorgehaald en 
de fout dadel\jk aan den Postmeester-Generaal der Ko
lonie of den Staat, waar de fout werd ontdekt, worden 
gorapporteerd. 

a9. Indien een pakket in een beschadigden of on
volledigen toestand wordt ontvangen, moeten zonder 
verzuim volle bijzonderheden aan den Postmeester-Ge
n.eraal van de Kolonie of den Staat, waar de schade 
werd opgemerkt, worden gerapporteerd. 

40. Alle fouten of ongeregeldbeden met betrekking 
tot de uitwisseling van pakketposten zullen door het 
eene Ian l aan bet andere worden gerapporteerd op 
een vorrn van verbeterd certificaat gevoegd bij deze 
conventie onder bijlage c< G)). 

41. Indien geen verbeterd certificaat wordt ontvan
gen, zal en moet een pakketpost beschouwd worden 
behoorlijk afgelevord te zijn en als zijnde na onderzoek, 
in ieder opzicht in goeden staat. 

42. De postkantoren in de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek zullen verantwoordelijk zijn aan bet postkantoor 
der Kaapkolonie voor do behoorlijke invordering van 
bet bodrag van allo invoerrochten, zegelrochten en uit
klat'ingsgehlen en andere postvordoringen, betaalbaar 
aan do Kaapkolonie als per invoerpakketl\ist en aan
geteekend op (le pakketkennisgeving, gezonden · aan het 
alleveringskantoor met ieder pakket. 

4·:1. I let postkautoor· vun de Zuid-Afrikaansehe Repu
hliek zal hot geheel der aangebechte postgelden belwuden 
ten dienste van zjjn Gouvernement, van alle pakketten 
geadresseerd naar bet Vereenigd Koninluijk en vreemde 
landen, doch aan bet postkantoor van de Kaapkolonie 
za1 eon crediot gegeven worden van negen pence voor 
elk pon(l of gedeelte daarvan dat elk alzoo geadresseerd 
pakket \veegt, alsinede voor het buitenlandsch tarief, 
betaalbaar voor verdere verzending van pakketten, ge
adresseerd naar vreemde landen, hetwelk door het post
kantooL' van de Kaapkolonie aan het postkantoor van 
bet Vereenigd Koninkrijk 1noet worden betaald. 

44. Het postkantoor van de Kaapkolonie zal voor 
gebruik van zijn Gouvernement het geheele porto be
houden waarmede het gecrediteerd wordt door het post
kantoor yan het Vereenigd Koninkrjjk, op pakketten, 
komende van het V ereenigd Koninkrijk en vreemde 

63 
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landen, geadresseerd aan de Zuid-Afi·ikaansche Repu
bliek, maar crediet zal gegeven worden door het post
kantoor der Kaapkolonie aan bet postkantoor van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek voor drie pence voor elk 
pond of gedeelte daarvan, dat zoodanig pakket weegt. 

45. Aan bet einde van iedere maand zal de Post
meester-Generaal van de Kaapkolonie in den algemeenen 
staat tusschen de twee landen, die gereed wordt ge
rnaakt volgens een vorm bijlage «H)) aan deze con
ventie gehecht, vom· zoover de aanteekeningen daarin 
betrekking hebben op pakketten, de totalen opbrengen 
van de drie volgende rekeningen, elke aanteekening in 
den staat van de debet en creditzijde respectievelijk te 
worden gestaafd door de noodige bewijsstukken in bij
zonderheden :-

a. Een staat in den vorm als bijlage c< I )) aan 
deze conventie gehecht van het koloniale en 
bui tenlandsche verzendingspostgeld, betaal
baar aan de Kaapkolonie op pakketten, af
komstig van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 
en geadresseerd naar plaatsen in het V er
eenigd Koninkrijk en vreemde landen, en het 
aandeel van postgelden op pakketten, komende 
van de Zuid-Afrikaansche Ropubliek, die ge
readresseerd worden van het V ereenigd 
Koninkrijk of eenig vreemd land, waarmede 
betrekkingen tot wederkeerige verzending 
van pakketten met de Kaapkolonie naar de 
Zuid-Afrikaansche Republiek mogen zijn 
aangegaan. 

b. Een staat van invoerrechten en andere vorde
ringen, de Kaapkolonie toekomende en in de 
Zuid-Afrikaansche Republiek ingevorderd op 
pakketten, ontvangen van het V ereenigd 
Koninkrijk en vreemde landen, :;woals opge
maakt door het pakket departernent te Pre
toria in den vorm, vastgesteld bij bijlago «F)) 
aan dezo convnntic', ondrr dn voorzioningnn 
van artikel ~~2. · 

c. Een staat opgomaakt in den vorrn als bijlage 
c< J()) dezer conventio van het aandeel van 
postgeld, aan de Zuid-Afrikaansche Republiek 
verschuldigd op pakketten van het Vereenigd 
Koninkrijk en vreemde landen ontvangen en 
het aandeel van postgeld op pakketten 
komende van het Vereenigd Koninkrijk en 
vreemde landen, die van de Zuid-Afrikaan
sche Republiek worden teruggezonden naar 
het Vereenigd Koninkrijk en vreerncle landen, 
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waarmede betrekkingen tot wederkeerige 
verzending van pakketposten zijn aangegaan 
met de Kaapkolonie. 

46. Onrniddell~jk na ontvangst van de algemeene 
rekening, vermeld in hot voorgaand artikel, zal de 
Postmeester-Generaal van de Zuid-Afrikaansche Repu
bliek dezelvc laten nazien en zoodra mogelijk daar·na 
aan den Po~trneester-Generaal van de Kaapkolonie 
remise zenden voor het bedrag der balans daarvan, 
wanneer die ten voordeele van de Kaapkolonie is. 

Voor het geval de balans ten voordeele van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek is, zal de Postmeester
Generaal der Kaapkolonie met de rekening eene remise 
zenden voor het bedrag dier balans. 

47. De Postmeester-Generaal van de Zuid-Afrikaan
sche Republielc verantwoordehjk z~jnde, onder de voor
zieningen van artikel 4,2 dezer eonventie, voor de 
behoorlijkc invordering van invoerrechten en andere 
vorderingen, betaalbaar op pakketten door de Kaap
kolonie van het V ereenigd Koninkrijk en vreemde 
landen ontvangen, zal niet toelaten, dat een pakket 
wordt gereadresseerd naar eenige plaats in Zuid.-Afrika 
buiten de grenzen van de Zuid-Afrikaanschc Republiek, 
voordat hij van den geadresseerde zal hcbben doen 
invordcrcn floor middel van den vorm, voorgesteld als 
bijlage « L )) dezer· conventie, het geheele bedrag cler 
daarop verschuldigde geld.en. 

Alle pakketten zoo aereadresseerJ, zullen onderhevig 
zijn aan een postgeld

0 
voor verdere verzending, gelijk 

aan bet tarief betaalbaar op gewone inlandsche pak
ketten van de Z uid- Afrikaansche Repu bliek naar de 
plaats van bestemming verzonden. 

48. Eenig pakket in de Zuid-Afrikaansche Republiek 
ontvangen van het V ereenigd Konin krij k of ~enig vreemd 
land, hetwelk mocht worden teruggezonden naar het 
V ereenigd Koninkrij k of eenig ander land waarmede 
overeenkomsten zijn aangegaan omtrent het wederkeerig 
verzenden van pak ketten door mid del van het post
kantoor van de Kaapkolonie, 7:al worden opge7:onden 
met· de daarn:tedc overccnsternrnende kennisgeving van 
pakketpost (bijlage C) naar bet Jmk ketpostkantoor te 
Pretoria door het postkantoor in de Zuid-Afrikaansclw 
nepu bliek, waarheen het oorspronkelijk. gezonden wcrd 
aan het kantoor van uitwisseling in Kaapstad en de 
ambtenaar, belast met hot toezicht over het pakketten
(lepartement aan het generaal postkantoor te Pretoria, 
zal tegenover de bijzonderheden van zoodanig pakket 
in de pakkotl~jst (bijlage E) ontvangen van Kaapstad, 
de plaats venneldeu, waarheen het teruggezonrl.rn wonlt 

Toezending van re
mise. 

Geen afievering v. 
pakketten, tenzij in
voerrech ten enz. der 
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en hij zal verder bet pakket aanteekenen aan den voet 
van de pakketlijst der post door welke het ·aan het 
uitwisselingskantoor te Kaapstad teruggezonden wordt 
(bijlage B) onder het hoofd ((teruggezonden pakketten>); 
het oorspronkelijke nummer Vlln Kaapstad van bet 
pakket te boeken in de kolom van aanmerkingen, ten
einde hetzelve beter te kunnen herkennen. Op aile 
alzoo teruggezonden pakketten zal een terugzendings
porto geheven worden gelijkstaande met dat van het 
gewone pakketposttarief op pakketten van de Zuid
Afrikaansche Republiek naar de bestemmingsplaats 
gezonden en aan de Zuid-Afrikaansche Republiek zal 
crediet worden gegeven voor bet gedeelte postgeld, 
betaalbaar voor bet verzenden van het pakket aan bet 
nieuwe adres alsof het op de gewone w~jze van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek afkomstig zoude zijn. 

49. Pakketten oorspronkelijk geadresseerd naar het 
Vereenigd Koninkrijk of eenige vreernde ]anden en naar 
de Z uid-Afrikaansche Repu bliek gereadresseerd, zullen 
naar het kantoor van afgifte verzonden worden, boven
dien belast met bet gewone 1_)osttarief van hetland van 
terugzending naar de Zuid-Afrika~nsche Repub1iek, welk 
postgeld b~j afgifte zal ingevorderd \Vorden, tenz~j zulke 
meerdere betaling vooruitbetaald zal zijn door den af
zender of geadresseerde van het pakket, en crediet zal door 
het uitwisselingskantoor te Kaapstad worden gevraagd 
voor dat gedeelte van postgeld, betaalbaar voor overzen
ding van het pakket van hetland van terugzending naar 
de Kaapkolonie en voor het aandeel van de Kaapkolonie, 
zoowel als invoer en andere belastingen, die betaalbaar 
zijn op het pakket bij terugkomst in de Kaapkolonie. 

50. Pakketten naar de Zuid-Afrikaansche Republiek 
geadresseerd voor een persoon, die overleden of ver
trokken mag zijn naar een land waarmede geene nit
levering van pakketten is overeengekomen, zullen 
verzonden worden met eene overeenkomende kennis
geving (bijlage C) naar het pakketpostkantoor te Pretoria, 
door bet postkantoor in de Znid-Afrikaansche Hep11bliek, 
\raarheen het oorspronkeli.ik door het uitwi~selings
kantoor te Kaapstacl gezonden \Yas, en de ambtenaar, 
belast met het toezicht over het pakkettendepartement 
van bet generaal postkantoor te Pretoria zal tegenover 
de b~jzonderbeden van zulke pakketten op de pakketlijst 
van Kaapstad ontvangen (bijlage E) het woord ((terug
gezonden» schrijven. 

Het pakket zal alsdan naar het uitwisselingskantoor 
te Kaapstad teruggezonden worden en geboekt aan den 
voet van de pakketlijst ( als bijlage B) aan deze conventie 
gebecht; echter zullen zulke pakketten niet onderhevig 
zijn aan vordering, noch aan verrekening. 
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51. Pakketten uit de Zuid-Afrikaansche Republiek 
gezonden naar bet. Vereenigd Koninkr\jk of vreemde 
landen die, om welke redenen ook, onafgeleverd blijven, 
na verloop van het voorgeschreven tijdperk van aan
houding zullen worden teruggezonden aan den ambte
naar, belast met bet toezicht over het pakkettendepar
tement aan het generaal postkantoor te Pretoria, ter 
beschikking; zulke pakketten zullen niet onderhevig 
zijn aan vordering noch aan verrekening. 

52. De bijzonderheden van alle pakketten, terug
gezonden naar bet Vereenigd Koninkrijk of vreemde 
landen als voorgeschreven in art. 48 dezer conventie, 
alsmede de bijzonderheden van alle pakketten, die teru~
gezonden rnochten ·worden als onafgehaald onder cte 
voorzieningen van art. 50 dezer conventie, zullen ver
meld worden aan den voet van deri maandelijkschen 
staat van afgeleverde pakketten (bijlage F) onder het 
hoofd c< gereadresseerd en teruggezonden pakketten )), 
opdat de invoerbelasting, door het douane dE>parternent 
geheven, kan worden terugbetaald. 

53. Wanneer een pakket van bet Vereenigd Konink
rijk of van een vreemd land, geadresseerd naar de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek, niet aan bet einde van 
3 maanden na datum van ontvangst in de Zuid-Afri
kaanscbe Bepubliek opgevorderd wordt, zal aan den 
ambtenaar belast rnet bet toezicht over bet pakketten 
departement aan bet generaal postkantoor te Pretoria 
een rapport van niet ailevering gezonden worden in 
den vorm gelijk aan dien van b\ilage (( M )) dezer con
ventie, door den postmeester van bet kantoor, waarheen 
het pakket oorspronkelijk door det uitwisselingskantoor 
te Kaapstad gezonden werd, en de Postmeester-Generaal 
te Pretoria zal in briefwisseling treden met het kantoor 
te Kaapstad betrekkelijk deszelfs verdere behandeling. 

G4. Het postkantoor van de Zuid-Afrikaansche 
Bepubliek mag echter in den tusschentijd het pakket 
doen afleveren op verzoek van afzender of geadresseerde 
mits de onkosten rl.aarop verschuldigd behoorlijk zijn 
betaald. 

55. Pakketten abusievelijk naar de Zuid-Afrikaan
sche Republiek gezonden, zullen per eerst mogelijke 
gelegenheid worden teruggezonden naar het uitwisse
lingskantoor te Kaapstad. 

Die, -vvelke op pakketlijst van de Kaapkolonie (bij
lage F) zijn ingeschreven, zullen worden behandeld als 
teruggezonden pakketten onder voorzieningen van ar
tikels 50 en 51 dezer con ventie. 

56. Gouvernementspakketten moeten evenals gewone 
pakketten worden betaald en zullen onderhevig zijn 
aan betaling van kosten van terugzending, en zij zullen 
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in alle opzichten .onderworpen zijn aan dezelfde regu
latien betrekkelijk grootte, gewicht en inhoud als ge
wone pakketten. 

57. Indien aanzoek wordt gedaan naar een vermist 
pakket, client w~en tijdverlies te ontstaan in het instellen 
van het noodige onderzoek aan het uitwisselingskantoor 
en het nagaan der pakketlijsten. Het geval zal in an
dere opzichten worden behandeld evenals dat van een 
vermisten brief. 

G8. Het postkantoor van de Kaapkolonie zal aan 
het postkantoor van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek 
de namen opgeven van die landen, waarheen de pakket
post van het Vereenigd Koninkrijk za 1 uitgebreid wor
den, alsmede de bijzondere posttarieven en de verbods
bepalingen van invoel' naar zoodanige landen, en het 
postkantoor van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek zal 
de vr\jheid hebben pakketten ter verzending naar deze 
landen aan te nemen, zoodra eene uitwisseling door bet 
postkantoor van de Kaapkolonie zal zijn overeengekomen, 
en mits de volle postgelden zijn vooruitbetaald, en dat 
de bijzondere regulaties, vastgesteld door de landen van 
verzending en bestemming behoorlijk zijn in acht ge
nomen. 

59. He+. postkantoor van de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek zal de vrijheid hebben schikkingen te maken 
tot bet uitbreiden van de bepalingen van deze conventie 
met betrekking tot pakketten, ontvangen van of geadres
seercl naar plaatsen gelegen in Swazieland en zal de volle 
macht hebben zoodanige 1neerdere vorderingen te heffen 
voor zoodanigen dienst als van tijd tot tijd mocht 
worden besloten. Het tarief der vorderingen, zoo
wei als eenige veranderingen, die daarin naderhand 
Inochten worden gemaakt, zullen worden bekencl 
gemaakt aan het postdepartement van de Kaap
kolonie in voldoenden tijd om daarvan de tijdige 
1nededeeling te kunnen doen aan het publiek, door 
middel van het generaal postkantoor te Londen. Pak
ketten, geadresseerd naar Swazieland, zullen, zoover bet 
de Kaapkolonie betreft, worden aangemerkt alsof die ge
adresseerd zijn naar kantoren in de Zuid-Afrikaansche 
Ilepubliek en het postkantoor van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek zal verantwoordelijk zijn aan het postkantoor 
van de Kaapkolonie voor de behoorlijke invordering van 
alle invoerbelasting en andere invorderingen, waaraan 
die onderhevig mochten z~jn, en voor het crediet, dat 
aan de Kaapkolonie verschuldigd is voor postgelden op 
verdere verzending naar vreemde landen en andere 
doorvoer vorderingen, betaalbaar op alle pakketten, die 
van plaatsen in Swazieland mochten worden gezonden 
naar plaatsen in het Vereenigd Koninkrijk en -vreemde 
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landen door middc1 van het verzendingskantoor te 
Kaapstad. 

Algemeene regula
ties der postdepar
ternenten ook op 
pakketten vun toe
passing. 

60. Tenzij anders voorzien in deze conventie, zullen 
alle pakketten, verzonden tusschen de Zuid-Afrikaansche 
Republiek en het Vereenigd Koninkrij k of een vreemd 
land, onderhevig zijn aan de algemecme regulaties der 
postdepartementen dezer respectieve lande~. 

61. Deze conventie is aangegaan tusschen de respec- Inwerkingtreding 
tieve Gouvernementen van de kolonie de Kaap de Goade e;1 dunr der conven
lloop en van de Zuid-Afrikaansche Hepubliek, van af tle. 
den datum hierboven vermeld, en zal van kracht blijven 
totdat het zal noodig zijn zc te w~jzigen, ten gevolge 
van het toetreden der Kaapkolonie tot de pakket-post-
conventie, geteekend te Par~js op den 3den November 
1880, of anderszins wanneer zulks mocht raadzaam ge-
acht worden. 

Gegeven onder m~jne hand en bet grootzegel van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek te Pretoria, dezen acht
tienden dag van Mei 1892. 

(w.g.) S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident. 

(w.g.) DR. W. J. LEYDS, 
Staatssecretaris. 

Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel 
der Kolonie Kaap de Goede Hoop. te Kaapstad, dezen 
zestienden dag van Augustus 18U2. 

No. 519. 

(w.g.) HENRY B. LOCH, 
Gouverneur. 

R. 5190/93. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en de Oost-Afrikaansche Compagnie over bet verrichten 
van agentsbezigheden voor de Re~eering te Delagoabaai. 
Zie Staatscourant 1 November 1_8~3. 

No. 520. R. 5190/93. 

Publicatic der overeenkomst tusschen de Regeering 
en de African Boating Company, Limited, over het ver
richten van zekere agentsbezigheden voor de Regeering 
te Delagoabaai. Zie Staatscourant 1 November 1893. 
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No. 341 1
). R. 12147/90. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en Adolf Kraut tot het vervaardigen van wollen sto1fen 
in de Zuid-Afrikaansche Hepubliek. Zie Staatscourant 
'1 November 1893. 

No. 345. R. 12417/93. 

Publicatie der regulatien van en voor het Gezond
heidscomite te Standerton. Zie Staatscourant 18 Oc
tober 1893. 

No. 346. R. 10407/90. 

Publicatie der regulatien van en voor het Kinder
pokkencomite te Ventersdorp, district Potchefstroom. 
Zie Staatscourant 18 October 1893. 

No. 347. 

Publicatie der regulatien van en voor het Gezond
heidscomite in wijk II, djstrict Utrecht. Zie Staats
courant 1.8 October 1893. 

No. 318. R. 12405/93. 

Publicatie der regulatien voor het Gezondheids
comite in wijk III, district Utrecht. Zie Staalscourant 
18 October 1893. 

No. 353. R. 13117/93. 

Publicatie der regulatien van het Gezondheids
comite in wijk III, district Utrecht. Zie Staatscourant 
18 October 1893. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1104, dd. 16 Augustus 1893, en de aanteeke

:ningen daar ter plaatse. 
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No. 354. 1
) 

Met referte tot Gouvernernentskennisgevingen nos. 
281 en 282. gepubliceerd in de Slaalscourant van 20 
September 1893, in zake << grooter verantwoordel\ikheid 
van hoofdambtenaren en veranderingen in de admini
stratie der versehillende departementen,)) wordt hier
mede de aandacht der arnbtenaren speciaal gevestigd 
op de navolgende kennisgevingen, die tevens dienen ter 
nadere informatie van het publiek. 

C. VAN BOESCHOTEN. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 16 October 1893. 

W d. Staatssecretais. 

R. 10439193. 
DEPARTE:\lENT VA~ DE~ REGISTHATEUR VAN AKTEN. 

Betreffende de u:lt
breiding der verant
woordelijkheid van 
hoofdambtenaren. 

Daar bij artikel 19 van de bij Eerste Volksraadsbesluit Welke aanvragen 
artikel 1213, dd. 29 Augustus 1893 goedgekeurde voorstellen bij d. Reg. v. Akten 
der Volksraadscommissie, benoemd in zake verantwoordelijk- geschiedeu moeten. 
heid. van hoofdambtenaren, aan den Registrateur van Akten 
meerdere zaken ter onderzoek, behandeling, beslissing of 
voorbereiding zijn opgedragen : 

\Vordt hiermede tot naricht van belanghebbenden ter 
open bare kennis gebracht, dat voortaan, ter vereenvoudiging 
van het work en tor bespoediging van de behandeling, alle 
corresponclentie betreffende him·onder genoemcle zaken direct 
aan den ondergeteekende moet worden gericht, te weten: 

1e. Aanvragen om eenige compensatie, zooals voor pen
sioenen, voorkeurrechten, dub bel geboekte plaatsen, enz., enz. 

N.B. Hiervan zijn uitgezonderd de aanvragen om compensatie 
wegens in locatie gevallen plaatsen, welke naar deu Super
intendent van Naturellen moeten worden gezonden. 

2e. Aanvragen om herstelling van fouten in grondbrieven 
en transportakten. 

3e. Aanvragen in zake te veel betaalde heerenrechten; 
4e. Aanvragen, betroffendc occupatieplaatsen en andere 

grondquaesties; 
5e. Brieven, betreffende bocten wegens niet uitneming 

van grondbrieven; alsook 
6e. Alle brieven, betreffend.e lmitengowone transporten. 
Nadrukkelijk wordt or de [1andacht van belanghebbenden 

op gevestigd, dat door toezending van correspondentie over 
die onderwerpen naar den Staatssecretaris vertraging moet 
ontstaan, omdat Zijnedelgestr. or niet op handelen kan en 
verplicht is ze naar den ondergotoekende te verwijzen. Zij 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1213, dd. 29 Augustus 1893, bladz. 844 e. v. van 

dit wetboek. 
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worden daarom in eigen belang nitgenoodigd bij voorkomende 
gevallen daarover met hem ondergeteekende in briefwisseling 
te treden. 

Duidelijke opgave van nauwkeurig adres, waarin moet 
worden vermeld: de naam cler plaats, waar applicant woont, 
benevens die van de wijk en district, waarin die plaats ge
legcn is, alsook van het naastbijgelegen postkantoor, wordt 
claarbij ernstig aanbevolen. 

Registratiekantoor, 

De Registrateur van A kten, 
J. C. MINNAAR. 

Pretoria, 16 October 1893. 

R. 12891/93. 
DEPARTEMENT VAN DEN SUPERINTENDENT VAN NATURELLEN. 

Tor algemeene informatie wordt hiermecle bokend go
maakt, dat ingevolge instructie yan de Hoogocl, Regoering 
volgens de nieuwe regeling, verantwoordelijkneid van hoofd
ambtenaren, voor hot vervolg alle aanvragen 0m compensatie 
voor in locatio gevallen plaatsen, direct naar clit departement 
moeten worden ger,onden, instede r,ooals voorheen naar den 
Staa tsseoretaris. 

P. J. JOUBERT, 
Superintendent van Natnrellen. 

Kantoor van den Supt. van Naturellen, 
Pretoria, 14 October 1893. 

C.R. 2011/93. R. 12890/93. 
DJ<)PARTEMENT VAN DEN COMMANDANT-GENERAAL. 

Tor algemeene informatie wordt hiermedo bekencl ge
maakt, clat ingevolge instructie van de Hooged. Regeering 
volgens de nieuwe regeling, verantwoorclelijkheid van hoofd
ambtenaren, voor hot vervolg aanzoeken om permitten tot den 
invoer of het vervoer van vuurwapenen en ammunitie door 
micldel van de landdrosten der respectieve districten, die 
daarbij hnnne recommandaties of opmerkingen hebben te 
voegen, direct naar dit departement moeten ·worden ger,onclen, 
instede ~woals voorheen naar den Staatssecretaris. 

P. J. JOUBER'l\ 
Commandan t-Generaal. 

Kantoor van den Commanclant-Generaal, 
Pretoria, 14 October 1893. 

R. 12876/93. 
DEP ARTEMENT VAN DEN LANDME'rER-GENERAAL. 

Welke aanvra.gen Voor algem.eeno informatie wordt hierbij bekend gemaakt, 
bij den Landmeter- dat overeenkom.stig de nieuwe rogulaties (re grootore ver
Generaal geschie- antvvoordelijkheid van hoofdambtenaren) in working tredende 
den moeten. 
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van 1 October 1893, b~j den Landmeter-Generaal moetcn 
ingezonden worden : 

a. Allc inspecticrapportcn voor pnblicatie; aanvragen 
voor vernietiging van kaarten en stukken claar
mode in verband. 

b. Alle protesten togen de goedkeuring van inspectie
rapporten en landmetorskaartcn, on alle corres
pondentic daarop botrokking hobbcndc. 

c~ Alle correspondentie betroffendo baken-, land- en 
spociale commissies. 

I1andmoter-Genemalskantoor, 
Pretoria, lG October 1893. 

G. R. VON \VIELLIGH, 
I 1andmoter-Generaal. 

H. 12R8B;03. 
DEP AR'fE"YIE~T VA~ DE~ A UDITEUR-GENERAAL. 

rrer algemeeno informatie wordt hicrmede bekend ge
gemaakt dat, ingovolge besluit van den Eersten Volksraad, 
art. 1213, del. 29 Augustus 1893, en Uitvoeronde Raaclsbe
sluit art. 511a, del. 19 September 1893, de afdoening der 
volgende zaken of uitsluitend aan don Auditeur-Genemal 
of aan den Auditeur-Gcneraal, in overleg met een of meer 
der hoofdambtonaren, van af 1 October 1893, is opgedragen: 

a. Alle uitgaven in verband met de wet op Xanthium 
Spinosum; 

b. zaken, betreffende toekenning eencr bolooning aan 
do aanbrengers van gevallcn Te overtreding van 
do bepalingen der wet op invoerrechtcn, alsmcdc 
allc zaken, botreffende te veol op ten onrochtc 
betaalde invoerrechten; 

r. alle zaken, betrcffende te veel betaalde heerenrechten ; 
d. alle zaken, betreffonde boeten wegens hot niot nit

nomen van grondbrieven ; 
e. hot passcercn en intrckken yan borgaktcn yan 

ambtcnaren; 
f. de staten van inkomsten en uitgavcn van 't Johan~ 

nesburg Gezondheids-comite ; 
r;. kwjjtschelding van achterstallige, persoonlijke be~ 

lastingen alsmede terugbetaling van to veel be
taalde belastingen ; 

h. tenders voor zoover de beslissing daarvan door de 
Hcgoering is geautoriseord ; 

'i. handhaving van de vvet op hot inn on van belastingen; 
,i. boeten wegens 't niet op t~jd afloveron \'an con~ 

tractwerken, en 

Welke aanvragen 
bij den A.uditeur
Generaal geschie
den moeten. 
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k. huur van kantoren en het verhuren van Gouverne
mentskantoren alsmede het verassureeren daarvan 
na machtiging van do Regeering. 

Voor verdere informatie wordt men verwezen naar het 
rapport van de commissie uit den Eersten V olksraad, in 
zake verantwoordelijkheid van hoofdambtenaren. 

J. S. MARAIS, 
A udi teur-Generaal. 

Auditeurskantoor, 
Pretoria, 16 October 1893. 

R. 12546;93. 
DEPAR'rEMENT VAN DEN THESAURIER-GENERAAI". 

'rot algemeen naricht wordt bekend gemaakt, dat over
cenkomstig de niouwe regeling in zake verantwoordelijkheid 
yan hoofdambtenaren, in working tredende op 1 October 
e.k. de volgcnde werkzaamhcden hot Thesauriers departe
ment direct betreffcn: 

1. Alle concessioge1den worden direct bij den Thesaurier
Generaa1 betaald en tevens ook alle inspectiegelden. 

2. Alle voorschotten worden direct bij den Thesaurier
Generaal aangevraagcl. 

Thesaurier-Gcneraalskantoor, 
Pretoria, 12 Octo bcr 1893. 

J. N. BOSHOFF, 
Thesaurier-Generaal. 

R 12834;93. 
DEPARTEMENT VAN MIJNWEZEN. 

Ingeyolgc hot beslnit van den Edelachtbare Eersten 
V olksraad, art. 1213, dd. 29 Augustus 1893, wordt him·mcdc 
aan ~lCt publiok kennis gegeven, dat voortaan alle cones
pondentie betreffcnde hot mijnwezen, moet worden inge
zondon bij hot departemcnt van mijnwezen en niet meer, 
zooals vroeger meermalen geschieclde, tmi kantore van den 
Staatssecretaris of cenig ander hoofdambtenaar; met dien 
verstande, dat alle correspondentie, bovengemeld departe
n-;.ent betreffende, moet geschieden door middel van den 
plaatselijken mijncommissaris, verantwoordelijken klerk of 
landdrost. 

C. J. JOUBERT, 

Pretoria, 16 October 1893. 
Hoofd van Mijnwezen. 

R. 12548/93. 
DEPARTEMENT VAN PUBLIEKE WERKEN. 

Welke nanvrngen In verband met het commissierapport, betreffende 
bij het Hoofd van meerdero verantwoordelijkheicl van hoofdambtenaren, goed
Publieke Werken gekcunl bij J~erstc Volksraaclsbesluit, art. 1213, del. 29 
geschieden moeten. 
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Augustus 1893, en desbetreffend Uitvoerende Raadsbesluit, 
art. 511a, dd. 19 September 1893, waarbij is bepaald, dat 
aile veranderingen in de administratie der verschillende 
departementen, zooals voorgesteld in bovengemeld com
missierapport, in working zullen treden op 1 October 1893, 
wordt hiermede bekend gemaakt punt 26 van bedoeld com
missierapport, luidende als volgt: 

"Het Hoofd van Publieke \V erken te belasten met het 
toezicht op de naleving van alle bepalingen van tram- en 
waterleiding concessies, met uitzondering van de finantieele 
bepalingen." 

En wordt b\j der.e bepaald, clat het toezicht, als in 
bovongemeld punt 26 gonoemcl, van af den 1sten October 
1893, aan het Hoofd van Publieke \Verken is opgeclragen. 

S. WIERDA, 
Hoofd van Publieke \Verken. 

Kantoor van Publioko \V or ken, 
Pretoria, 16 October 1893. 

TELEGRAAFDEP ARTE:MENT. 
R. 12843/93. 

Ter algemeene informatio is Jienende, clat alle corres
pondentie van het pnbliok, ro aangelegenheden van den 
telograaf- en telephoondienst, direct aan m\j gericht behoort 
te ·worden, alsook al znlke correspondentie, waardoor het 
publiek zaken, betreffende electrische- of gasverlichting 
onder de aandacht van den Uitvoerenden Raad of van de 
Regeering wenscht te brengen. 

c. K. VAN TROTSENBURG, 
Hoofd Telegraaf-Departement. 

Pretoria, 16 Octol)er 1893. 

R. 13315/93. 
DJ<JPAH:l'EJ\IEN'l' VAN DJJ;N S'l'AA'l'SPIWCURIDUH. 

Daar bij art. 20, 30 en 31 van de bij Eorsto V olksraadsbo
sluit art. 1213, del. 29 Augustus 1893, goedgokourdo voorstellon 
cler vo]ksraaclf'eommif'sie, henomu<l inzake verantwoor<lol~jk
heicl van hoofilambtenaren, aan den 8taatsproeureur moerdere 
zak:en ter onderzoek, behandeling, beslissing of voorbereiding 
zijn opgodragen, 

hob ik de cor U kenniH to goven, dat \'Oortaan alle 
correspondentie, botroifondo hierondcr vermolcle zaken direct· 
ten mijnen kantore moot worden ingezondon. 

1. Aanvragen van govangenen om kwijtschelcling van 
straf. Ten overvloecle zij hiorbij opgemerkt, dat dusdanige 
verzoeken, welko niet vorgezeld gaan van oen cortificaat 
van den ci] )ior, on niet door tusschenkomst van don respec
tieven Landdrost met zijne aanbeveling worden ingezonden, 
niet in behandeling ~mllen worden genomen. 

Welke aanvragen 
bij het Hoofd der 
Telegraphic ge
schieden moeten. 

"\Velke aanvragen 
bij den Staatsprocu
reur geschieden 
moeten. 
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2. Aanvrage voor rijdende politieambtenaren en gevan
genen voor overplaatsing, hetgeen in hot vervolg door mij 
in overleg met den · hoofdcommissaris van politic zal ge
schieden. 

3. V oortaan zal alle corrospondontio met betrekking tot 
octrooien of handelsmorken ingezonden moeten worden 
direct aan den registratour van octrooien en handolsmerken, 
aan wien ook stnkken botreffendo de rcgistratio van bniten
landsche maatschappijen direct moeten worden ingezonden, 
en niet meer aan mij. 

De beslissing dcr applicaties blijft aileen bjj mij bernston, 
ovcra1 waar dcrhalvo in de octrooiwct of in de wet op do 
hanclelsmcrkon verdor gesproken wordt van ,Staatsprocureur 
moet gelezen worden registrateur van octrooien. 

Dr. A. E. J. KRAUSE, 
Staatsprocureur. 

Staatsprocnrourskantoor, 
Pretoria, 24 October 1893. 

No. B57. 

Publicatie der regulation van en voor het Gezond
beidscomite~ in wjjk ~1arabastad, district Zoutpansberg. 
Zie Staats co zwant ~G October 1893. 

No. 362. n. 13463/93. 

Publicatie der reO'ulatien van en voor het Gezond
heidscomite in wjjk Roodekoppen, district Heidelberg. 
Zie Staatscourant 25 October 1.803. 

No. B64~. H. 13578;93. 

Pnblir~atie dC'l' ragulaticn van en voor llet (Jezond
lleidseornite det· .Malrnani-goudvelden. Z.ie Staalscourant 
1 November 1893. 

~0. 365. H. 699'1./93. 

Publieatie der regulatien van en voor het kinder
pokkencomite te Klerksdorp, voor het dorp en Elands
heuvel. Zie Stcwtscow·ant l i\ovember 18U3. 
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R. 11216/93. ; 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regee
ring en L. G. Vorstman tot uitvoering van het staats
monopolie voor bet rnaken, verkoopen, enz., van kruit, 
ammunitie, enz. Zie Staatscourant 1 November 1893. 

No. 375. R. 9066/03. 

Publieatie dcr regulation van en voor het Gezond
hoidscmnit6 tc Vereoniging. Zie Staatscourrant 8 No
vember 1893. 

No. 380. R. 'l 4023j93. 

Publicatie der regulation van en voor het Gezond
heidscornite in de wijk Makwassie, distr. Potchefstroom. 
Zio Staatscourant 8 N ovem her 1893. 

No. 38J. H. '14025/93. 

Publieatie der reQ·ulatien van en voor het kinder
pokkencomite in \vijl~- Boven 1\looirivier, district Pot
chefstroorn. Zie Stacttscourard 8 November t893. 

No. B82. R. 10424/93. 

Publicatie der regulation van en voor bet Gezond
heidscomit6 in de wijk Vaalrivier, distr. Potchefstroom. 
Zio Slaatscourant 8 Novornber 1893. 

:\o. 38B. R.1404t;93. 

Pnhlicatie del' l'egnlatien van en voor het Gezond
heidscomiU' in de~ wi,j k Malopo, district l\lat··ico. Zic 
Staafscouranl H November J8tn. 

No. 384. R. 14056!93. 

Publieatie dot· toevoeging aan de regulation van het 
Gezondheidscomit6 to Pretoria. Zie Staatscourant 8 No
vern her J893. 

1
) Zie E. V.R.B. artt. 1266-1301 en 1303-1305, dd. 1-5 Sept. :_893. 
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R. 13127/93. 

Publicatic van supplementaire regulation van het 
Joltannesbnrg Gezondheidscomite, betreffende kleurling
jobbers. Zie Staatscourant 8 November 1893. 

1\ o. 380. 1) 

Ter algemeene infor1natic wordt onderstaande con
ventie, gesloten tusschen de Zuid-Afrikaansche Repu
bl:iek en Hare Majesteit de Koningin van bet Vereenigd 
Koninkrijk Groot-Britannie en Ierland, hierm~de gepu
bliceerd. 

c. YAN BOESCHOTEN~ 
\V d. Staatssecretaris. 

GollvernmnentstG.1ntoor, 
Pretoria, 13 Novernber 1893. 

EENE CONVENTIE 

TUSSCJIEN DE ZUID-AFRIKAANSCHE HEPUBLlEK EN HARE 
:\IAJESTEIT DE KONINGIN VAN IIET VEHEENIGD 
KOXI::'\KHIJK VAX GHOOT-InUTANNii•: EN IEHLAND. 

Nademaal ZHEd. de Staatspresident van de Zuid
A frikaansche Hepu bliek, vertegenwoordigende hot Gou
vernement van de gezegde RepubJiek en Hare Majesteit 
cle Koningin van ltet V crcenigd Koninkrjjk Yan Groot 
Hritann-W eu lerland, uvereen zijn gckornen dat hot 
dienstig is eene eonventio to sluiten, hetre1Iende <le 
zaken van :-;wazioJand ter vcrvanging van do conventie 
van J8DO, welke oplwudt te bestaan bij de inwerking
treding van <le regcling, lJedocld in doze convontie; zoo 
is llet dat ZIJEd. de ~taatsprcsidcnt van <le Zuid
Afrikaansdw HeJml>lick, vertcgcrnroordigendc Jwt Gou
vernernent van gezegde Hepu bliek en Flare Mujesteit 
de Koningin van llet Vere<'nigd Koninkrijk Groot 
Britanuii~ en Iel'tawl, hicrbij tocsicmmou nn overeen
komcn, dat de navolgende artikels ftnaal aangenomen 
door on tusscben Zijn I loogedele en Hare Majcsteit, 
wannee1· zij behoorlijk geteekend, gezegel(t en voltl'okken 
znllen z\jn door Zijn lloogedele den Staatspresident der 
Znid-A:feikaansche Republiek 1-en bel1oeve van het Gou
vernernent van de gezegdo Hcpu Ll.iek en door Hare 
Majesteits Hoogen Commissaris van Zuid-Afrika ten 
be}wcve van Hare l\Iajesteit en wanneer zij behoorlijk 

1
) Zie bladz. 66 e. v. van dit wetboek en de aanteekeningen daar 

ter· :plaatse, 
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bekrachtigd zullen zijn door den Eersten Volksraad van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek, zullen uitmaken en z;in 
eene conventie door en tusschen de Zuid-Afrikaansche 
Hepubliek en Hare Majesteit de Koningin van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot Britannie en Ierland. 

ARTIKEL. 1. De conventie van 1890 tusschen de 
Zuid-Afrikaansche Republiek en Hare Majesteit de 
Koningin van het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannie en Ierland, met uitzondering van artikels 10 
en 24 daarvan, zal op den 8sten dag van Augustus 1893 
ophouden en eindigen en de artikels van deze conventie 
zullen van kracht zijn en eiTect hebben, maar de voor
zieningen van alle of van eenige der artikelen van de 
gezegde conventie van 1800 mogen, met de toestem
ming van Zijn Hoogedele den Staatspresident van de 
Zuid-Afrikaansche Hepubliek en van Harer Majesteits 
Hoogen Commissaris van kracht bl~iven gedurende een 
verder tijdperk gezmnenlijk te worden overeengekomen, 
hangende de voleindiging van de conventie of organi
sche proclamatie, watu;voor voorziening is gemaakt in 
artikel 2 van deze conventie. 

2. Harer 1\'Iajesteits Gouvernement komt, niettegen
staande ernig iets, verrat in art. 2 of 12 van de con
ventie van Londen van /1884, of in de conventie van 
1890, dat hiermede strjjdig moge zijn, overeen, dat bet 
Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche Republiek in 
ondcrhandeling nmg treden met de Swazie Koningin
Regentes en haren Raacl ter verkrijging eener conventie 
of organische proclamatie, waarbij rechten en machten 
van jurisdictie, protectie en aclministratie over Swazie
land, zonder incorporatie daarvan bij de gemeldn Repu
bliek, overgedragen en verzekerd kunnen worden aan 
het laatstgenoemde Gouvernement; maar geen zulke 
conventie of organische proclamatie zal het recht geven 
tot erkenning door Harer Majesteits Gouvernement, 
tenzij het genoemde Gouvernement bevredigd was: 

a. Dat de Swazie Koningin-Hegentes en haar Raad 
den aard, de terrnen, arttkelen en condities 
daarvan verstonden; 

b. Dat rechtvaardige voorzieningen ge1naakt zijn 
geworden voor de ·bescherming der Swazie
inhoorlingen 1net betrekking tot het bestier 
van hunne eigene inwendige zaken, overeen
komstig hunne eigene wetten en gebruiken, 
insluitende de wetten en gebruiken van 
erfenis en opvolger in zooverre als de gezegde 
wetten en gebruiken niet onbestaan baar zijn 
1net beschaafde wetten of ·gebruiken of met 

64 

Opheffing der con
ventie van 1890, met 
uitz. der artt. 10 en 
2!. 

Z. A. Rep. kan in 
onderhandeling tre
denmet S wazienatie 
over cen proclama
tie tot 't vestigen v. 
een protectoraat. 

vVat zulke procla
matie in alle geval
len moot inhouden. 
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eenige wet, van kracht in Swazieland, gemaakt 
ten- gevolge van zulke conventie of organische 
proclamatie; en met betrekking tot hun voort
gezet gebrnik en occupatie van land, thans in 
hun bezit, en van alle rechten van grazen of 
landbouw, waartoe zij thans gerecbtigd zijn. 

3. Ingeval zulke conventie of organische procla
lnatie als voorzegd. goedgekeurd is door Harer Majesteits 
Gouvernement zullen de volgende artikelen van deze 
convemtie bindend zijn voor het Gouvernem8nt der 
Z uid- AJrikaansche Republiek. 

4. Alle Britsche onderdanen, \voonachtig in Swazie
land, of die in Swazieland eenig eigendom, vergunning, 
voorrecbt of concessie of eenig recht, aanspraak op of 
belang bij eenig eigendom, vergunning, voorrecht of 
concessie hebben, zullen verzekerd zijn van bet toe
komstig genot van alle hunne rechten en voorrecbten 
van welken aard of soort ook op gelijke wijze als bur
gers van de . Zuid-Afi'ikaansche Republiek, maar zij 
zullen gehoorzaam zijn aan bet· Gouvernement en zich 
gedragen overeenkomstig de wetton, vastgesteld voor 
Swazieland. 

G. Ieder blanke manspersoon, die een bona fide in
\voner van Swazieland zal z\in geweest (zelfs indien 
t~jdelijk van Swazi eland ai\vezig) op den 20sten April 
1893, zal gerechtigd worden en zijn tot alle de politieke 
voorrechten van een vollen burger der Znid-Afrikaansche 
Hepubliek, alsof hij in de Republiek geboren was, onder 
voorbehoud echter: 

a. Dat ieder blanke rnanspersoon applicatie zal 
maken in geschrifte bij eenen am btenaar, 
aangesteld te ·worden te Bremersdorp, in 
Swazieland, door bet Gouvernement van ge
zegde Hepubliek, ten einde zijn naam geplaatst 
te krjjgen op eene lijst van . personen, alzoo 
gerechtigd en na bevredigende bewijslevering 
door eenc ware en plechtige verklaring van 
zijn bona fide verblijf in Swazieland op voor
melden dag, :t ... oodanige verklaring to worden 
gemaakt binnen zes Inaanden na- den datum 
van puhlieke kennisgeving van de aanstelling 
van zulk een arnbtenaar als voornoernd, zal 
zulk een amhtenaar verplicht zijn zijn naam 
te registreeren op zulk een lijst, en zulk een 
lijst zal de lijst zijn van burgers van de Zuid
Afrikaansche Republiek, alzoo geadmitteerd 
onder dit hoofd van dit artikel tot de voor
rechten voornoernd. 
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b. Dat iedere blanke zoon van eenig persoon, toe
gelaten tot de voorrechten van een burger 
onder de voorafgaande afdeeling van dit artikel, 
welke zoon een minclerjarige zal zijn geweest 
op voornoemden datum, gerechtigd zal zijn tot 
dezelfrle politieke voorrechten, die hij zoude ge-
had hebbe·n, indien zijn vader een oorspronkelijk 
geboren burge1' van die Repu bliek geweest 
was en h~j zelf daarin geboren was, mits dat 
bet red1t onder deze afdeeling door zulk een 
minderjarige gevorderd worde van bet Gou-
vernement der Zuid-Afrikaansche Republiek 
door kennisgeving in geschrifte binnen twaalf 
maanden na.dat hij meerderjarig zal zijn ge-
\vorden. 

Minde~jarige zonen 
van aldus aangeno
men burgers. 

c. Dat ieder persoon, toegelaten als een burger, Waar znlk een bur
gerechtigd zal zijn, terwijl hij in Swazieland· g~r zijn stem kan 
woonachtig is, zijne stem uit te brengen op UJtbrengen. 

eenige verkiezing, \Vanneer en al waar een 
burger, woonachtig in eenig passend district 
der Zuid-Afrikaanscbe Repnbliek, grenzende 
aan Swazieland, gerechtigd zou zijn, te stmn-
Jnen-znlk eon district to \Yorden vastgesteld 
door bet Gouvernoment van de Zuid-Afri-
kaansche Republiek, en indien hij daarna ver-
blijf zal komen te lwuden in eenig district 
van de Zuid-Afrikaansche Repnbliek, zal zulk 
e~n porsoon aldaar gcrochtigd zijn, zijne stern 
tnt te brengen. 

6. De gelijke rechten van de IIollandsche en Engel
sche talen in alle gerechtshoven van Swazieland zullen 
.gehanohaafd worden. Deze voorziening zal van kracht 
zijn, zoolang als de administratie van Swazieland door 
het Gouvernernent der Zuid-Afrikaansche Republiek 
voortduurt onder de voorzieningen van de conventie 
of organische prodamatie, waarnaar verwezen wordt in 
artikel 2. 

7. De in voerrcchten ten opzichte van eenig artikel, 
ingevoerd in S\vazieland, zullen niet lwoger zijn dan 
de rechten, Jaarop verschuldigd volgens het tarief, 
thans van kracht in de Zuid··Afrikaansclto Hepubliek, 
of bet tarief, thans van kracht in do Zuid-Afrikaansche 
Tol-Unie, welk van de twoe nu bot lwogste is. Deze voor
ziening zal van kracht zijn, zoolang als de administratie 
van Swazieland door het Gouvernement der Zuid-Afri~ 
kaanscho Republiek voortduurt onder de voorzieningen 
van de conventie of organische proclamatie, waarnaar 
verwezen wordt in art. 2. Geen individuee] persoon of 

Holl. en Eng. talen 
van gelijke kracht 
in de gerechtshoven 

Bepaling van hct 
maximum der in
voerrechten in Swa
zieland te heffen. 
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individueele personen, corporatie of rnaatsehappij zal 
uitsluitende rechten of privilegien hebben met betrek
king tot het opleggen of vrijstellen van invoerrechten 
op goederen. 

Verkoop van drank 8. Het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Repu
aan naturellen ver- bliek komt overeen, om den verkoop of het verschafl'en 
bod en. van dronkenmakenden drank aan Swazie-inboorlingen 

Spoorweg lmiten de 
oostgrens v. Swazie
land onderworpen 
aan een nader::} con
ventie. 

in Swazieland te verbieden. 

9. Geen spoorweg zal gemaakt worden buiten de 
oostelijke grens van Swazieland door het Gouvernement 
der Zuid-Afrikaansche Republiek, behalve onder de 
voorzieningen Yan eene verdere beoogde conventie 
tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en Hare 
Majesteit de Koningin of met de toestemming van Harer 
Majesteits Gouvernement. 

Nadere ornschrij- 10. Artikels 10 en 24 van de conventie van -1890 
ving derartt.lO en worden bier nogmaals ter vergemakkelijking van referte 
24 der conventic v. ornschreven: 
1890. 

H. :M. Gonv. heeft 
bevoegdheid tot h et 
uitoefenen van di
plornatieke repre
sentatie in Swazie
land, in gcval enz. 

10. De Hegeedng van de Zuid-Afrikaansche Hepu
bliek trekt alle aanspraak terug om het gebied 
van de Republiek uittebreiden of orn ver
dragen te sluiten 1net in boorlingen of met 
inboorlingenstamn1en ten noorden of noord
westen van de bestaande grensl~jn der Hepu
bliek en neemt op zich, de vestiging van orde 
en gouvernement in die landen door de Britsch
Zuid-Afrikaansche Compagnie door haren be
gunstigenden invloed te helpen en te steunen 
binnen de grenzen v..tn n1acht en gebied, be
paald in de «charter>), door Hare Majesteit 
aan genoemde compagnie verleend. 

24. Harer Niajesteits Gouvernen1ent stemt toe in 
eene verandering van de oostel~jke grenslijn 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek, zoodat 
het gebied bekend als de Kleine Vrijstaat, 
ingesloten wordt b1nnen het gebied van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 

11. Harer Majesteits Gouvernement behoudt zich 
de macht voor, tot het uitoefenen van diplomatieke 
representatie ten favenre van Swazieland inboorlingen of 
Britsche ondernanen, ingeval eenige van de voorzien1ngen 
der conventie of organische proclamatie, waarnaar ver
wezen wordt in artikel 2, niet billijk en getrouw nage-
komen zullen worden. 

Conventie rnoet be- 12. Deze conventie zal door den Eersten Volksraad 
krachtigd worden der Zuid-Afrikaansche Republiek bekrachtigd worden 
door den E. V. R. 
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op of voor den dcrtigsten dag van .T uni 1894 en b\j 
gebreke van zulke bekrachtiging zal deze conventie van 
nul en geener waarde zijn. 

Onderteekend en gezegeld te Pretoria op heden den 
achtsten dag van November 1893. 

(w. g.) S. J. P. KRtJ'GER, 
Staatspresident van de Zuid

Afrikaansche Republiek. 

Onderteekend en gezegeld te Kaapstad op heden 
den eersten dag van November '1~93. 

(w. g.) HENRY B. LOCH, 
Hooge Commissaris voor Zuid-Afrika. 

No. 393. R. 13004/93. 

. Publicatie der regulatien van en voor het kinder-
pokkencomit6 te Bloernhof. Zie Staatscourant 15 No
vember '1803. 

No. 395. H. '14435;03 en 14445/93. 

Publicatie der regulatien van en voor de Gezond
heidscomites in de wijken Groot Marico, district Marico, 
en in de w\jk Zwartruggens, district Rustenburg. Zie 
Siaalscourant 15 November 1893. 

No. 397. R. 5094/93. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en de Nieuwe Pretoria Turfclub. Zie Staatscourant 
22 November 1893. 

No. 399. H. 14594/93. 

Publicatie der regulatien van en voor het Gezond
h8idscomite in de wij1.; Steenkoolspruit, district Middel
burg. Zie .Staatscourant 22 November 1893, 

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



Accijns op drankcn 
gefabricecrd uit pro
due tenuit 't buiten
land ingevoerd. 

1893_1 

No. 406. 
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R. 14838/93. 

Publicatie der toevoeging van art. 37a aan de sub
regulatien van het Gezondheidscomite te Johannesburg. 
Zie Staatscourant 22 November 1g93, 

No. 407. H. 14604;93. 

Pu~)licatie der regulatien ·van en voor bet Gezond
heidscomite in de wijken Witwatersrand, Aapjesrivier, 
Krokodilri vier en Bronkhorstspruit, district Pretoria. 
Zie Staatscourant 29 November 1893. 

No. 408. H.11811j93. 

Publicatie der regulatie op bet stallen of bouden 
van te veel vee op eene plek of plaats van en voor bet 
Gezondheidscomite te Johannesburg. Zie Staatscourant, 
29 November 1893. 

No. 413. H.14574j93. 

Ter algemeene informatie worden hiermede gepu
bliceerd onderstaande Uitvoerende Haadsbesluiten, art. 
639, dd. 17 November 1890 en art. 661, dd. 24 Novem
ber daaropvolgende, <<in zake bet handhaven van het 
besluit van den Edelacbtb. Eersten Volksraad, art.1098, 1

) 

dd. 15 Augustus 1893, re het betalen van accijns op 
dranken, gefabriceerd uit producten van het buitenland 
ingevoerd.>) 

c. VAN BOESCHOTEN, 
W d. Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Pretoria, 28 Noven1ber 1893. 

Uitvoerende Raadsbesluit art. 639, dd. 17 N01..1e1nber 1898. 

Aan de orde: minute R. 14574;93, waarbij H. 10G27i92, 
11241 93 en 9965,93 o.a. inhoudende rapport van den Jnspecw 
teur-Generaal van invoerrochtcn ro hot hanclhavon van l~erE:lte 
V olksraadsbosluit art. 1098, dd. 15 Aug. 1893, in zako hot 
betalon van accijns op drankon, gofabriceonl uit producten 
van hot buitenlancl ingovoord. 

1
) Zie bladz. 39 van dit wetboek. 

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



1015 l1893 

De Uitvocrendc Raad, <le noodzakol~jkheid tot hot hand
haven van hot gczcgdo Volksraadsbcsluit inziondo · 

Besluit: de uitvocring or van optedmgen aan ddn Inspec
tcur-Genoraal van invoorrechten en daartoe eon som van 
£25 per maand tor zijncr beschikking te stollen; en hem 
verder optedragen om, tozamen met den Staatsprocureur 
con concoptrcgoling in dezo tor gocdkcuring van den Uit-
voorenden Haad optetrckkcn. · 

Gih.werende Rawb;be8lwit art. 661, rld. 24 November 1893. 

Aan do orde: minute R. 14;'574;93, inhoudcndo door den 
Jnspectour-Generaa1 van invocrrcchton, naar aanleiding van 
l!itvoercndo Haaclsbmlluit, art. emu, del. 17 November 1898, 
ingezonden concoptregeling ro hot hctalcn van acc\jns op 
clrankcn, gcfabricoord uit pro<lucten van hot buitcnland in
gcvoerd, luiclcndo als volgt: 

De Uitvoercnclc Raad, gczicn het besluit van don J~ersten 
Volksraacl, art. 1098, del. 15 Augustus 1893 en Gonvernemcnts
kcnnisgoving no. 232, gcpublicccnl in 8taatscouTant del. 13 
Scptcmb cr 1893, waarbij bcpaalcl is dat gchevcn zal worden Bedrag v. h. uccijns. 
op drankon, hicr gefabriceercl van ingovocrde producten een 
accijns van hctzclfclc bcdrag als de thans bcstaandc invoer-
rcchten op clezelfclc drank en; 

Besluit: dat ingcvolgc Grondwet zulks con n:1aand na 
publica tic zal inwcrkingtredcn en dat de in vordcring van 
dozen accijns als h~j dat V olksraaclsbesluit bcpaald, alsmecle 
hot toezicht op hot makcn van dusclanige drankcn zal gc
plaatst worden in handcn van den Inspectour-Gcncraal van 
invocrrochten of dicns vortogcnwoorcliger, die onder <lc na
volgcndc instructien zal hand olen: 

l. De Inspcctcur-Goncraal of zijn vcrtcgonwoordigcr Instructies voor den 
zal eon onderzock instcllcn naar allo plaatsen, waar hoven- Insp.-Generaal van 
gcmeldc clrankcn gofabricccnl worden on zullen clc eigenaars Invoerrechten. 
of bestuurdcrs van die plaatsen of zulkc fabrikanton vcr-
plicht zijn opgaaf te doon van do hocvcelheden stcrkte-
graden van allc sinds datum van inworkingtreding door 
hen gefabriceerdc clrankcn, zoo noodig onder bezworen ver-
klaring en daarop don verschuldigden accijns te hctalen. 

2. Doze fabrikantcn van bovengemelde clranken of dis
teleerders zullcn cen daghoek of vorzendingsbock, volgens 
voorgcschrevon model, houden van allc door hen gomaakto 
of gcdistelccrdo dranken, a1sook van de productcn, voor de 
fabricatic gebrnikt of aangckocht on doze bookcn zullcn 
te ccnigertijd tor inzagc liggcn van den Inspoctcur-Generaal 
van Inv.oorrochten of zijn vertegcnwoordiger, die het recht 
heeft do waarhcid van don inhoud dior hooken onder cede 
to docn bcvcstigen. 

8. De Inspccteur-Gcncraal van invoerrechten, tevcns 
bij dit bcsluit belast met de controlc en invordering van 
accijnsbolasting, zal cen of moor plaatsvervangers kunncn 
aanstellcn, die dczclfac macht zullon hebbon a1s aan den 
Inspecteur-Generaal van Invoorrechten voornoemcl bij boven
staand besluit tocgcstaan. De aanstolling als plaatsvervangcr 
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te goschiodcn onder zcgcl on naamtcokcning van don Inspoc
tour-Gcncraal van Invoerrcchten volgcns vorm als hiorondor 
vormcld. 

De ondcrgetcckon(lo Inspcctour-
Generaal van Invoorrcchtcn, belast mot de contr6lo on in
\ ordering van acoijnsbclasting voor do Zuid-Afrikaansche 
fi opubliek verklaart bij doze, in termon van Uitvoerende 
Raadsbesluit no. 661, del. 24 N ovomber 1893, aan to stellen 

om zjjn plan,ts
vervangor te zijn en allo ambts,rorriohtingen voor en namens 
hem ton opzichte van de controlo on invordering van acc~jns
belasting te doen. 

V orklaard en goteekend te 
op heden don onder mijne naamteekening 
en zegol 

Als getuigcn : 
1. 
2. 

Zogel en N aamteekening. 

De Uitvoerende Raad, dit concept nagegaan hebbende; 
Beoluit: bet, zooals thans gewi}dgd, goed te keuren. 

No. 414. B. 15077/93. 

Publicatie der regulatien van en voor het Gezond
heidscomite der w~jk Mapoehsgronden, distr. JVIiddelburg. 
Zie Staalscourant o December 1893. · 

No. 415. R.15081/93. 

Publicatie der regulatien voor en van het Gezond
heidscomite in wijk Klandsri vier, district Bustenburg. 
Zie Staatscourant, o December 1803. 

No. 420. R.11719i93. 
Publicatie der regulatien van en -roor bet Gezond

heidscomite te Srnitsdorp, wjjk Marabastad, district 
Zoutpansberg. Zie Staatscourant 6 December 1893. 

No. 421. R. 14071/93. 
Publicatie der regulatien voor en van de Gezond

heidscomites in wijken I, II, III en IV, district Vrijheid. 
Zie Staatscourant o December 1893. 
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No. 422. 1) 

[1893 

R. '14972/92. 
Ter algemeene informatie en met verwlJZlng naar 

Gouvernementskennisgeving no. 55, gepu bliceerd in de 
Staatscourant van '15 Maart 1893, · worden hiermede 
bekend gemaakt de navolgende toevoegingen aan artt. 
100 en till van het algemeen reglement voor bet vervoer 
O\'er spoorwegen en stoomtramwegen in de Zuid-Afri
kaansc~l8 Republiek, zooals goedgekeurd door de Hooged. 
Regeenng. 

C. VA~ BOESCHOTEN, 
\V d. Staatssecretaris. 

Gou vernemen tskan to or. 
Pretoria, 4 December 1892. 

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET VERVOER OVER SPOORWEGEN 
EN STOOM'rRAMWEGEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE 

REPUBLIEK. 

Belcrachf'ig(l door de Regeering op 10 Jantta1·i 1893. 

Toevoegsel aan art. 100. Indien de ondernemer de aan 
huis bezorging der goederen op zich genomen heeft: wordt 
voor de aflevering de handteekening vereischt van den gc
adresseerde, van diens gemachtigde of van een van diens 
huisgenootcn. \Vanneer niemand in huis, kantoor ofmaga
zijn van den geadresseerde wordt aangetroffen of de aldaar 
aan":,ezige persoon of personcn weigeren of niet zijn bij 
machte om het goecl in ontvangst te nemen, of voor ont
vangst te teeken, clan is de onderncmer bcvocgd de goede
ren wecler mecle te nomen. In dat geval moet hij eenc 
kennisgeving van aankomst van het goed aan den geadres
seerde zenden met vermelding tevens van de vergeefsche 
poging tot bezorging en is hij niet verplicht de bezorging 
voor de tweede maal te doen plaats hebben. 

Toevoegsel art. 101, met dien verstande, dat de werk
zaamheden van ondernemer zijn afgeloopen, zoodra het goed 
zich bevindt op den wagen of kar aan den kant, zoodat 
geadresseerde dit op de voor hem gemakkelijkste wijze kan 
lossen. 

Voorgestcld te Pretoria, den 20sten October 18£)3. 

De Regceringscommissaris, 
J. S. SMIT. 

Bekrachtigcl te Pretoria, den 23sten November 1893. 

N am ens de Regeering, 
C. VAN BOESCHOTEN, 

\V d. Staatssecretaris, 

i) Zie bladz. 912 van dit wetboek, Goliv. Kg. no. 55/93. 

Toc~voeging aan het 
algemeen reglement 
voor het verroer 
over spoorwegen. 
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R. 1557 4/93. 

Publicatie der regulatien van en voor het kinder
pokkencomite in de wijk Kliprivier. district Heidelberg. 
Zie Staatscourant 13 Dec. 1893. 

No. 432. H. 2763/80. 

Publicatie der overeenkomst in zake de Johannes
burg marktgebouwen. Zie Slaatscmo:ant 20 December 
180B. 

No. 439. R. 5579;~0. 

Publicatie der regulatii5n vom· de verkiezing van 
leden van bet Gezondheids-comitc~ te Johannesburg.
Zie Staatscourant 19 December 189~3. 

No. 440. 1
) R. 2026/91. 

Publicatie der overeenkomst tusschen de Regeering 
en S. Gillingham en J. A. Steijn, in zake bet fabricee
ren van suiker, uit suikerplanten -Staatscourant 3 
Januari 1894. 

1
) Zie E.V.R.B. art. 1114, dd. li Augustus 1893. 
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ACHTERSTALLIGE BELASTINGEN. 
Zie belastingen. 

ADVERTE:r\TIES. 
Volksraadsbesluit naar aanleiding van den post Gouv.- ... 

ADVOCATEN. 
Zie goud wet. 
Bepalingen om trent - in wet op de landdrosthoven ...... 

AFPENNING, 
Zie goudwet. 

AGATHA. 

154 

398, 799 
717 

839 
1014 

639 

445 

Opheffing van het kantoor van den verantw. klerk te - 348 
Gouvernements entreput te - ...... ...... ... ...... ... ...... ... ...... 696 

AGENT. 
Zie goudwet. 
Depaling omtrent - tot uitvoering van het monopolie van 

ontplofbare stoffen...................................................... 865 
Contract met - der Regeering te Port-Elizabeth ... ... ... ... 723 
Contract met - der Regeering te Delagoabaai ... .. . . . . .. .. .• 999 

ALGEMEENE BEPALINGEN OMTRENT EXAMENS. 
Wijzigingen in de - .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 605, 850 
Uitvoering gegeven aan art. 15 der - .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .... 966 

ALG1£MEENE MAATREGELEN. 
- tegen verspreiding van besmettelijke ziekten langs den 

Witwatersrand............................................................ 89() 
vVijziging daarin... ... ... . . . ... ... . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..• 965 

ALGEMEEN REGLEMENT 
- voor het vervoer over spoorwegen.............................. 912 
- aangevuld ........................................................... , . .. 1017 

AMALGAMATIE. 
Zie goudwet. 
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AM BACHTSSCHOLEN. Bladz. 
431 Bepalingen omtrent 

AMBTEN AREN. 
Zie goudwet. 
Zie consulaire 
Zie hoofd-
- moeten burgers zijn... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 295 
- voor het uitgeven van permitten tot invoer van ontplof-

bare stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7 
Borgakte van -............................................................ 850 
FamiHebetrekking tnsschen - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 820 
Goedkeuring der lijst van - ................................. 81, 310, G3G, 879 
Schorsing van - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7 
Verbod aan - naar aanleiding van zekere circulaires .... ~. 312 
Verlof van - . .. .. . ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. . ... ......... ... ... ... ...... 847 
Verplaatsing van-· ...................................................... 848, 851 
Zonen des lands hebben voorkeur als - .. . .. .... .. .. .. .. .. .. ... 822 

AMERSFOORT. 
- tot dorp verklaarcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Regeering gemachtigd grond te koopen in -.. .... .. .... ...... 310 

AMORTISATIEFONDS. 
Besluit tot oprichting van een - ... .. .. .. .. .... ...... ......... ... 820 
Regulaties voor het .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. 8:?4 

APPl~L. 
Zie goudwet. 
Zie landdrosthof. 

APPLICATIE. 
Zie goudwet. 
Zie drankwct. 

ARABIEREN. 
Zie Aziaten. 

ARBEIDERS 
-in mijnen 

ARBEIDSQU AESTIE. 

75G 

Besluit betreffende de -............................................. ... 864 

ARBITRAGE 
- bij geschil over bakcns en lijncn .............................. 161, 162 
- bij aanleg van spoorwegen .......................................... G20 e.v. 

ARTILLERIE. 
Zie rijdende - en politic, 

ARTILLERIEKA1\1P. 
Opdracht aan de Regeering hct - kleincr te makcn 
Onderzoe k naar de toestanden in hct - ....................... . 

ASSURANTIEMAATSGHAPPIJEN. 

622 
819,834 

Wet op de - (no. 12, 1892) .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 46G 

A UDITEUR-GENERAAL 
- is lid der commissie voor de postspaarbank .. .. .. . .. .. .. .. 440 
- in rcgeling der verantwoordelijkheid van hoofdambte-

naren .................................................................. 846 e.v., 1003 

AUSTRALlSCHE BOOMLUIS ............................................. 80 

AUTORISATIE. 
Teekening der - voor uitgaven .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 84 7 

AZIATEN. 
Wijziging van art. 2 der wet op ~................................. 52 
Plaats der inschrijving der - op de goudvelden... ... .. . .. . .. . 125 
Volksraadsbesluiten naar aanleiding der wet op - ...... 82, 622, 872 
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BADENHORST, J. B. 
B 

Bladz. 
Zie schenking. 

BAKENS. 
Zie goudwet. 
Bepalingen omtrent - in de wet op de generale opmeting 158 e. v. 
Bepalingen omtrent - op de goudvelden, opgericht in 

strijd met de wet .... 0 0 0 0 ... 0 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0 .... 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ........ 0 638 
Rigenaar niet verantwoordelijk voor onnoodige - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 
Onderzoek naar onnoodig opgerichte .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . 874 

BALJUW. 
'l'arief van den .. 0 0 .. 000 0 .. 0 0 0 000 000 0 .. 000 0 .. 000 000 ooO .. 0 .. 0 0 .. 0 .. OoO ... 52, 315 

BANJAILAND. 
Proclamatie een trek naar - belettende .. 0 0 •• 0 ••••• 0 0. 0 •• 0. 0. 0. 324 
Goedkeuring dier proclamatie .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 253 

BANK. 
Goedkeuring der concessie der Nationale -.... .. ... .. .. .. ... ... 86 
Inlijving der Nationale - .. . . . .... .. ... .. .. ... .. . .. . . .. . .. .. ... .. .. ... 86 
Kennisgeving van de oprichting der Nationale - .. . ... .. .. .. 312 
Regeering gemachtigd regulaties voor -en op te trekken... 29! 
Regula ties voor -en 0 0. 0. 0. 0. 0. 0 ••••• 0 0 •• 0 •• 0 0. 0 •• 0 0. 0 0 •••• 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0. 40! 
Wet op -en (no. 22, 1892) ...... ...... ... ...... ...... ............ ... 580 
Wet op -en in werking gesteld yoor 1 jaar ... ...... ......... 6H 
Wet op -en (no. 2, 1893) .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 739 

BANKBILJI~TTEN. 
Zie wet op banken. 

BARBERTON. 
Zie gezondheidscomite. 
Volksraadsbesluiten ~angaanue de taklijn naar- ...... 31i: 626, li42 

BZEEDIGDE VERKLARINGEN. 
:;\lei need in verband met - (no. 4. 1893) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 769 

DE BEElt ... oo•o•ooo•o••o·o·•o·o·•ooooo•o•o•oo········o·•ooooo,oo····ooo .. oo·•·o···· 84 

BEG ROOTING. 
\\' anneer de vcranderingen op de - ingaan . 0 0 0. 0 0.. 84, 316, 639, 881 

BElASTINGEN. 
Zie goudwet. 
Inning van achterstallige - .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .. .. . .. .. 84 
Accijns - .. 0 ........ o .............. 0 .. o .. 0 ................................. 839.1014 
Kwijtschelding van achterstallige - ........ 0 ..................... 613, 850 
- in stedeno 0 0 0 0 •• 0 0. 0 0 0 0. 0. 0. 0 •• 0 ••• 0 ••••• 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 •• 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.. 559 
Ondercommissaris van naturellen opgedragen - van natn-

rellen te innen 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0 0 0 0 .... 0. 0 ••• 0. 0 0. 0 0 0 0 •••• 0 0. 623 
Regeering gemachtigd- te heffen in dorpen zonder stadsraad 625 

DELASTINGGAARDERS. 
Plitohten en bevoegdheden der - 0 0 0 •• 0 0 0 0 ° 0 0 o•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 .e. v., 573 c. v. 
Aaanstelling en bezoldiging van - aan spoorwegstations 638 
Verplaat•ing van - ... ...... ...... ... .. .... ... .. .... ...... ..... .......... 848 

BELEI~.DIGING. 
- in geschrifte . 0 •• 0 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 •• 0 0 0. 0 ••••• 0. 0 ••••••••••• , 801 

BI~Lli"'AST. 
Machtiging tot proclamatie van - als dorp ... ...... ... ...... 81 
Proclamatie van - .... 0 ••• 0 oo• .0. Ooo .... 0. o.. ...... ... ... ... ......... ... 97 

BELGIE. 
Zie conventie. 
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IV 

BESCHIKBAARSTEf"UNG VAN GRONDEN 
voor den Boksburg-Springs-tramweg .......................... . 
voor den Johannesburg-Boksburg-tramweg ................. . 
voor den spoorweg Pretoria- Vaalri vier ...................... .. 
voor de watervoorzienh1g rand tram .......................... . 

- voor stationsemplacement Boksburg ......................... . 
voor station op de plaats Rietfontein ...................... .. 
voor verbreeding rand tram ...................................... . 
voor spoorweg Elandsfontein-Johannesburg ................. . 
voor bestaanden spoorweg Elandsfontein-Boksburg ..... . 

- voor spoorweg Nelspruit-Pretoria ............................ .. 
- voor emplacement Pretoria ..................................... .. 
- voor emplacement J ohan esburg ............................ .. 
- voor spoorwegstation Johannesburg .......................... . 
- voor zoekers in Mapochsgronden ............................... .. 

voor zoekers op de plaats Rietkloof, district Middelburg 
voor zoekers in Zoutpansberg .................................. .. 
voor zoekers in Lijdenburg ...................................... . 
voor zoekers op dorpsgronden te Christiana .............. . 
voor zoekers op dorpsgronden van Bloemhof ............. . 
voor zoekers en delvers op standplaatsen te Kaapsche 

Hoop .................................................................... . 

BESMETTEL TJKE ZIEKTEN. 
Wijziging der artt. 9 en 15 der wet tegcn- (no. 4, 1887) ... 

Zie algemeene maatregelen. 

BESPROEIING 
- van de straten te Pretoria ........................................ .. 

DETAALBAARHEID. 
Zie gou<lwet. 

BETHAL. 
Zie Resident-Vrederechter. 
Kinderpokkencomite te 

BEW AARPLAATS. 
Zie goudwet. 

DEZI'rRECHT. 
Zie goud wet. 
Zegel op certiflcaat van 

BEZUIDENVILLE. 
Opheffing van het standsdorp - .................................. .. 

BIDDAG. 
11 Juni 1893 vastgesteld als - ...................................... . 

BIERBROUWERIJ. 
Bepalingen om trent de oprichting van -en in dorpen .. . 
Onderhandelingcn over Sclmster's - te Pretoria ... : ....... . 

BIERP AR'riJEN. 
Hegeering opgedragen regula ties tegen - te maken ...... 

BLAUWBANK. 

Bladz. 
43,258 

47 
257 
259 
258 
589 
591 
697 
971 

709,952 
704 
954 
705 
665 
651 
100 

89,114 
322,335 

331 

328 

815 

878 

983 

371 

970 

886 

!?61 
316 

641 

Kantoor van den verantwoordelijken klerk te- opgeheven 113 

llLOEMHOl!'. 
Gedeelte der dorpsgronden van - voor zoekers beschik-

baar gcsteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
Kinderpokkcncomite's in hct district - ........................... 983, 1013 
Onderzoek naar de wenschelijkheid Schweizer-Reneke te 

maken tot de hoofclplaats van het district - ... .. .... ... 875 
BODE. 

Belooning aan den - van den Tweeden Volk6lraad ......... 874 
BOEKEN. 

Zie goudwet. 
- van insolvent ························································· 772 Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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BOK, W.E. Bladz. 
Besluit betreffende 

··················································· 635 
BOKSEN. 

- voor geld of prijzen verboden .......................... ., .. .. .. .. 43 

BOO:NILUIS. 
Zie Australisehe 

BORGSTELLlNG. 
Zie drankwet. 

iu de wet tegen veediefstallen ................................ . 
door assnrantiemaatschappijen ................................... . 
door curatoren van insolvente boedels ....................... . 
van an1btenaren ........................................................ . 

BOTHA'SKRAAL. 
Zie j)ublieke del verij. 

BRAND. 
Blusschen van - in mijnen 

BRIEVENBUSSEN. 

143 e. v. 
4C6 e. v. 

771 
850 

725 

Verwerping van T.V. R. B. - te Pretoria instellende ...... 311 
I nstellen van - te Pretoria . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 601 

BRUG. 
Zie gondwet. 

o·ver Sterksprnit district Lijdenburg .......................... . 
- over Kaaprivieren .................................................. . 
- over Steelpoortsrivier ............................................... . 
Bepalingeu om trent het rijden over ~ ......................... .. 
Inlichting verzocht over het maken en onderhouden van 

'vegen en - ........................................................... . 
Toezicht op - gebracht onder den werkkring van den 

Tweeden Volksraad ................................................. .. 

BUin<'ELSDOORN 
- geplaatst onder Mijnconunissaris van Klerksdorp ....... .. 

BUITENLAND. 

636 
313,880 

87!) 
25U 

311,615 

280 

:358 

Verhouding met het 81,312,G±3,87H 

BUIW El\JEES'rEH . 
.Aanstelling van 

BUH.GER. 

556 

Wie - is ............................................................ 27. 2-!2, 806 
- is hij, die den vrijheidsoorlog lteeft meegemaakt......... 288 
- is hij, die v66r 2D :rvlei 1876 in de Z. A. R gevestigd was GHO 
.Ambtenaar moet - zijn .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. 21)5 
Kiesrecht van zonen van -s, wanneer die niet in de Z. A. 

IL geboren zijn .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. 72G 

BURGER HECHT. 
Aantal erven te worden toegekend als compensatie voor- 2fJG 
Ttegelen voor. compensatie van- ........................ 262 e. v., 627, 8;)8 
Yerlenging van termijn tot indicming van - ...... ... ......... G2 

BUHGERS (President). 
Gedenksteen voor wijlen 879 

BURGI~RSDORP. 
Zie publieke delverij. 

BIJEENKO:.MSTEN. 
Bepalingen om trent - met de burgers ........................... 280, 309 
Verslag van Staatspresident over zijne - met de burgers... 311 
- der inwoners van stad ............................................. 556 e. v. 

J.HJLEVELDT (weduwe) ...... ... ... ... ...... ...... ............... ...... ...... 640 
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VI 

c 
CABS. 

Regula tHin voor - te Pretoda ...................................... . 
Gocdkeuring dier regulation ......................................... . 

CAROLINA. 
Kerkplein te - ........................................................... . 
Aanstelling van een Resident-Vrederechter te - .......... .. 
Opdracht aan de Regeering maatregelen te nemen om -

als district te proclameeren ........................................ .. 
Proclamatie van het district - ................................... . 

CENSUSOPNEMERS. 
Bepalingcn om trent - .............................................. .. 

CENSU.SWET (wet no. 5, 1889.) 
Wijziging der - ....................................................... .. 

CERTIFICAAT. 

Bladz. 
390 
643 

~23 
80 

85 
902 

119 

254 

- van verdienste in onderwijswet .. .. .. .. . .... .. .. .. .. ...... .. .. .. 436 e.v. 
Lijst van - van verdienste goedgekeurd .................. 83, 583, 87 4:. 
- van bezitrecht enz. (zie goudwet). 

CHARLESTOWN. 
Zie spoorweg. 

CHINEEZEN. 
Pas voor ........................ :.. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... 87'2 

CHOLERA. 
Verkeer met Natal verboden wegens heerschende - ...... 98 
Verbod opgeheven... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 101 

CHRISTIANA. 
Deel der dorpsgronden van - voor zoekers opengesteld... 3'N 
Verder decl der dorpsgronden van - voor zoekers open-

gesteld .................................................................... , 335 

CIIWULAIRE 
- aangaande ontslag en strafvermindering van gevangenen 964 

CLAIMS. 
Zie goud wet. 
Zie transport. 
Bepalingen omtrent 

CLAIMINSPIWTEUR. 
Zie goudwet. 
Instructies voor den 

C'LOVERFIELD. 

verlaten en onverkoopbare- ........... . 

Zie publieke delverij. 

COLLER, J. D. v. 
Kinderen van - Zie compensatie. 

COMMANDANT-GENERAAL. 

367 

977 

Verkiezing en verkiesbaarheid van .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 30 
Bepalingen omtren t - in regeling der verantwoordelijkheid 

van hoofdambtenaren ....................................... 848 c. v. en 1G02 

COMMANDANT EN. 
Verkiczing van 30 

CO::\D:fANDO. 
Zie gc ud wet. 
Uitbrengen van stem op - .......................................... 246, 811 

COMl\IISSIE. 
Zie goudwet. 

voor het amortisatiefonds .......................................... 824 e. v. 
- voor de postspaarbank ................................... , .. . .. .. .. 440 Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016
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COMPENSATIE. Bladz. 
Zie burgerrechten. 
- te geven aan het onmondig kind der wed. Fourie .... 0. 82 
Machtiging aan de Regeering - in grond te geven aan de 

kimleren vnn J. D. v. Coller .................... 00 .... 00 .......... 0 [4 
- groot £500 aan F. van Niekerk voor het verlies van 

zijn plaats 0 0 0 0 0 0 0. 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 •••• 0. t'o ••••• 0 •• 0 0 •• 0. 0. 0 •••• 0. 85 
- aaa .T. Stor1u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 ••• 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 85 
- aan G. Meijer .. 00 .... 00 .... oo .... 0000 .. 00 .... oo .......... oo .... oo. 0000... 313 
- voor in locatio gevallen plaatsen ........ 00 .... 00 00.00 00 00.00.. 848 
Proclamatie aangaande - voor in locatie gevallen plaatsen 898 

COMPOUND. 
Geen contracten voor - meer te worden ges:oteno 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 827 
- te Johannesburg oo ....... 00 0 ... oo• ........ 0 .. 0 ........... 0 .. o ... 00 0 ... 641 

OONOESSIES. 
Thesaurier-Generaal heeft toezicht op finantieele bep. in- 850 
Beolnit zoo min mogelijk- te verleenen ... ooooooooooooooooooooo 317 
Zegelrccht op - aanvragen ...... 00 0 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 .. 00 00 00 0 39-! 
Bt•rste Volksraadsbesluit dit goedkeurende 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 00. 587 
Regeering op!!edragen een lijst over te leggen van alle ver-

leende - 00 .. 00 00 0 00 0 00 0 .. 0 00 0 .. 0 00 .. 00 00 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 00 00 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ... 00. 818, 878 
Opdracht a::m de Hegeering betreffcnde verleende mijn- 835 
Omschrij viug van de bevoegdheid der Regeering - te ver-

leenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 o• 60 
7-ie dynamiet. 
Zie spoorwegconcessic 
Zie waterconcessie 
Zie contract 
Zie gond.wet 

CONOESSIEAANVRAGEX. 
Zie concessie 

OON;::ULAIRE AMBTENAREX. 
Regeering gemachtigd instrncties voor - op to trekken 617 
Tekst dier instructies voor - ... 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00.00. 00 00.. 957 
Lcgalisatie van buitenlandsche alden door - 00. 00 ....... 0.. 617 

CONSUL-GENERAAL. 
Aanstelling van te Madeira, goedgekenrd 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0.. 81 
Aanstelling van - in Frankrijk, Belgie en Nederland...... 310 

CONTRACT. 
Regeering gemachtigd - te sluiten met .T. D. Jon bert 

over cen molen te l\L W. Stroom ............ 00 ........ 00......... 85 
met M. 0. de Waal (slachthuis Pretoria) ...... 000000 .. 0000 oo• 120 
met li'. 0. Eloff q.q. (tramweg Pretoria) .. 00 00 .. 00 00 .. 0000... 120 
met Duvenage syndicaat (standsdorp, Doornfontein) 0 0 0 121 
met L. G. Vorstman (waterconcessie Kliprivier) . 00 .. oo.. 121 
met C. l\1. Douthwaite (waterconces-ie Klerksdorp) . 00 .. o 121 
met S. H. van Diggelen (cntreput Potchefstroom) .. 0000 122 
met J. Brooks (stand.sdorp Randfontein) 00 00 .. 00 00 ...... 00 .. 0 122 
met C. R. Hamman en R. l.ys (standsdorp VogelF:trnis-
fontein) ........ 0 .. 0 00 0 .. 0 .. 0 .. 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 .. 0 00 ° o . 00 .. 00 .. 0 00 0 00 0 125 
met I<'. Bezuidenhout Jr. (standsdorp Doornfontein) 125. 970 
met A. A. ~tanton (verlichting concessie Potchefstroom) 125 
met Gebr. Mockford (waterconcessie Leydsdorp)o 0 •• o•. 0. o•. 126 ° 

met G. J. Coetzee q.q. (standsdorp M odderfontein) :00.00 131 
met E'off en Schiirmann (gewijzigde waterc. Vaalrivier) 131,877 
met Z. A. en O.V S. Mijnvcr. faanleg van Vereeniging) 131, 76 b 
met W. Young (standsdorp Turfl'ontein) oo ....... 00....... ... 132 
met A. H. Nellmapius (zontpan Pretoria) ..... 0000 ... 313, 315, 70:) 
met l\L C. de Waal (zeepconcessie) oo• 00 ............ 00 .... 00..... 315 
met ll. Vorster e.a. (Selatie spoorwegconcessie) ... 00 0000 .. o 315, 704 

- ge\vijzigd.o 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 o: 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 •• 0 •• 0 0. 0 0 0. 0. 0 0. 634 
__;_ met P. 'L'autc en F. J. l\fare (touwconcessie) ........... 00 .. 315, 704 
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CONTRAC1'. Bladz. 
- met \V. W. Marl> (papierconcessie) .............................. 315,692 

met D. H. Schmiill (vuurhontjesconcessie) .................. 316, 692 
met B. A. Kloppers e.a. (waterwerken voor goudmijnen 
te Johannesburg)...................................................... 381) 
met P. J;', Zeederberg (zoutpan, district Zoutpansberg)... 394 
met N. Z. A. S.M. (rand tram) gewijzigd........................ 630 

- met R R. Barrett (naphta, enz., concessie) .................. 637, 705 
- met N. Z. A. S.M. (spoorwcgconcessie) gewijzigd ......... 5U, 310, 881 
- met J. W. van Zijl (zoutpan Bloernhof) ... .. . .. .... .. .... ... 639 
- met Maatschappij van Vaste Goederen (nitleg Dullstroom) 688 
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-op applicatie voor waterrecht .............................. 204, 526 
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het- .................................................................... . 
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- in Marabastadrlelverijen opcngesteld. ......................... .. 
Verpachting van - in Kaapvallei ............................... .. 

- in bet algemeen ............................ .. 
GRAFSTEEX 

- voor wijlen President Burgers .................................. .. 
GRENZEN. 

Zie districtslijnen. 
Vasts telling der- tusschen de Witwatersrand- en Boksbnrg-

goudvelden .............................................................. . 
Vaststelling der - der Kaapdelverijen .......................... . 
Vast, telling der __._ der Zoutpanshergtlelverijen .............. . 
Vaststelling dor - lllarabastad-Houtboschbergdelverijen ... 
Uitbrciding der - der Kaapdelvcrijen ......................... .. 
Uitbreiding dcr - der Selatiedelverijen ...................... .. 
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nesburg, district Heidelberg ...................................... . 
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Opheffing van het kantoor van den Verantw. Klerk te- ... 

GROND. 
Zie G on vern em en tsgronden. 
Zie goud wet. 
Regeering gemachtigd - te koopen in het dorp Amersfoort 

GRONDBRmVBN. 
Fou icn in - . . . . . . . . . .................................................... . 
\Yijziging der wet op het uitnemen van - (no. 10, 1892) .. . 

GRONDCHEDIET. 
Concessie voor een - ma'!ts2happij ............................... .. 

GRONDWET 
- gewijzigcl door wet no. G, 1890 ................................ . 
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6 nieuwc studicbeurzen a an het - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . 82 
Regeling der studiebcnrzen aan het - . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. 828 
Volksraadsbesluit om trent W. Louis als hoofd van het - 83 
Volksraadsbc;;Juit omtrcnt H. Reinink als hoofd van het- 873 
Bepalingcn over het - ................................................ 432, 792 
Salari•sen der leeraren aan het - ................... ,.... ......... 605 
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HANDELDRIJVEN. Bladz. 

Zie goud wet. 
IIANDELSMERKEN. 

Wet op - en fabrieksmerken (no. 6, 1892) ...... ............... 418 
Nadere bepaling omtrent - ... ... ...... ... ... ......... ...... ...... ... 853 

HANDELSREIZIG ERS. 
Jnstelling eener licentie voor buiten1andsche - .... ...... . .. 875 
Bedrag dicr licentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 

IIANDEN ARBEID. 
Schade a:an - door aanle;; van spoorwegen... ..... .... .. .. .. ... 78, 6~0 

HANDWERKEN. 
Exan1en in - ............................................................... 860 e. v. 

HATTING, J. H. 
Zie pensioen. 

HAZARDSPEL. 
Wijziging der wet op - (no. 1, 1892) ......................... .. 

H. 1\f. GOUVERNEMENT. 
Opdracht aan de Regeering te onderhandelen met - over 

grond ten N. en N.-W. der Z. A. Republiek ................ . 
Mededeeling van den uitslag ........................................ .. 
Conventie 1net - over Swazieland (1890) ...................... .. 
Conv~ntie met - over Swazieland (1893) ....................... . 
Pakketpostconventie met - ........................................ .. 
Inwerkingtreding dier conventie .. 00 .... 00 ........................ .. 

J-IJ!;ERENREX'!HT. 
Zie goudwet. 
- op plaatsen vroeger gelegen in Goosen en Stellaland ... 
Te veel betaalde - ..................................................... . 

HEIDELBERG. 
Erf no. 108 te - tot publiek gebruik bestemd ........ 00 ...... .. 

Vier erven te - verklaard tot publiek plein ................. . 
Gedeelte der dorpsgronden van - verklaard tot publieke 

delverij .................................................................... . 
Plaats Leenwkuil gebracht onder - .......................... 00 .. 

\VatHvoorzienin~ van- ............................................... . 
Wijz:ging der grenzen tusschen de wijken Kliprivier en 

410 
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588 

66 
1008 

984 
899 

693 
849 

83 
121 

356 
663 

83 

.Johannesburg district - .. 00 ....... 00.00 .... 00 .... 00 .... 00 .... 00..... 646 
Wijk Suikerboschrand district -' verdeeld in twee wijken 645 
Kinderpokkencomite's in het district - .................. 983, 1006, 1018 

HEKKEN. 
Bepalingen om trent - over publieke paden .................. 793 e. v. 

HENDRIKSE. H. 
Geschenk aan - ........................................................• 82 

HONDENBELASTING. 
Wet op - (no. 3, 1891) ........ 00 ................... 00 .... 00........... 140 
Wijziging van art. 7 der wet op de - .. 00 ................ 00..... G~!l 
Toevoeging achter art. 13 der wet op de - .............. 00.. 814 
Inwerkingstelling der wet op de -..... .... .. . .. .. .. .. . ... .. .... . .. 885 

HONDSDOLHEID. 
Regeering gemachtigd met Natal te onderhandelen over 

maatregelen tegen - ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... . .. .. . . .. ... ... 863 

HONORARIU.\1 VAN VERDIENSTE. 
Bepalingen omtrent het - ............................................. 436 e. v. 

HOOFDAMBTEN AREN. 
Bepalingen om trent de verantwoordelijkheid van..- .... 844, 1001 e. v. 

HOOFDBALJUW. 
Zie baljuw. 
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HOOFDCOMMISSARIS VAN F OLITIE. Bladz. 
Goedkeuring van het verslag van den - ........................ G37, 874 
Bepaling n -omtrent - in de regeling over de verantwoor-

delijkhcid van hoofdambtenaren .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... 852 

HOOFP VAN MIJNWEZEN. 
Zie goudwl:'t. 
Vereischten voor de benoeming tot - ... ...... .................. 30 
Bepalingen omtrent - in mijnregulaties ........................ 743 e. v. 
Bepalingen om trent - in wet op stoomketels .................. 776 e. v. 
Bepalingen om trent- in regeling der veraniwoordelijkheid 

van hoofdam1tenaren .......................................... 851 e v, 1004 
Salarissen in het departement van het- . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . G42 
Verslag van het- . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 311 

HOOFD VAN PUBLIEKE WERKEN. 
Bepalingen om trent- in regeling der verantwoordelijkheid 

van hoofdambtenaren .......................................... 847 e. v., 1004 

HOOFD VA \T TELEGRAPHIE. 
Zie telegraphic. 

HOOGER ONDERWIJS. 
Bepalingen om trent het - ........................................... .. 

HOOGGERECHTSHOF. 
- zal zitting houden in het Gouvernementsgebouw ....... .. 
Volksraadsbesluit naar aanleiding der klachten over het- ... 
Wijziging in de regels van het - ................................ . 

HOOGEVELD. 
Nieuwe wijk - district Heidelberg ............................... .. 

HOSPITAAt ,, 
Inspectie van - ........................................................... . 
- te Johannesburg ..................................................... . 
WUziging der regula ties van het - te Johannesburg ..... . 
Regula ties voor het - te Pretoria ............................... .. 
Wijziging in het t trief van het - te Klerksdorp .......... .. 

HOUTHOSSCHEN. 
Verslag over de - in de Z. A. Republ!ek verzocht ....... .. 
Opdracht tot sluiting der - ........................................ .. 
Slniting der - ........................................................... . 
Pad van Vrijheid naar het Ngomo- ............................. . 

HOUTBOSCHBERG. 
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Zie Marabastad. 

HUMP AT A. 
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951 
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Bijdrage aan de kerkelijke gemeente te - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
HUWELIJK. 

Zie 'goudwet. 

HUWELIJKSLICENTIE. 
Wie- uitreikt ............................................................ 847 

HYPOTHEEK. 
Zie goudwet. 

INENTING. 
- en weder·inenting van alle 
- van naturellen te Pretoria 

INGRAMSBURG. 
Opheffing van het standsdorp 

INLI.TVtNG. 
Zie maatschappijen. 
Zie bank, 
Zie procureurs. 
Zie Kamer van M~nwezen1 

person en in de Z. A. R. ... 878, 893 
......... .............................. 892 

- ..•..•.••.••...•.................... 962 
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INSOLVENTE BOEDELS. Bbuz. 
W!jziging der wet op het beheer der - (no. 5, 1893)... ... 770 

INSOL VENTIK 
Crimineele en frauduleuse -. .. ... .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 772 
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lNVOER. 
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Wet op - (no. 3, 1890) .............................................. .. 
Wet op - (no. 20, 1892) .............................................. .. 
Vrijstelling V'iL11 ........................................................... . 

- op gedistilleerd uit aangrenzende Staten ................... .. 
- op meel te Volksrust ............................................... . 
- op zwavelzuur ........................................................ . 
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Wijziging van art. 1, a, der wet op - (no. 20. Vl!:l2) ...... 
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IXZWERING. 
Eerste - der led en van den Tweed en Volksraad .......... .. 
- van den Staatspresident. .. ....................................... . 
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JAARVI~RSLAG. 
Hoofden van dcpartementen moeten hun - inzenden... ... 853 

.TACHTOPZIENERS.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 151 

JACHTWET (no. G, 18Dl) ... ...... . .. ... ...... ...... .. .... .. .... ...... ... ... 148 
- gewijzigd door wet no. 13. 1893.............................. ... 805 
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JOHAN SESBURG. Bladz. 
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f'omponnd tc -. .. .. . .. . . . . ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • 541 
Hos1·itaal te - ....................................................... 821, 828, 956 
Kamer van mijnwezcn te - .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 842 
Kerkplein tc - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 637 
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Telephoonclienst te - .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 63 t 
Tramweg1na::1t.:;chappij te - .. . .. . ... .. . .. . .. .. .... ... .. .... ... ...... 281 
Fitspanning en weideveld te - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. H7f) 
Ve•koop van standplaatsen te - ... ...... ... ... .. .... .. .... ...... ... 878 
Verlichting<:concessie t~ - ...... ......... ... ............ ... ... ... ... nfl 
Wijziging der g·enzcn clcr wijk- (district Heidelberg) . .. ... 646 

JOUBERT, J. D. 
Zie contract. 
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KAALPLAATS. 

Zte publieke delvcrij. 

KAAP-DELVERIJ. 
Zie grenzen. 
Komatiedelvcrijen gevoegd hij - .............. ,.................. 361 

KAAPKOLONIE. 
7-ie nitlevering. 
Postwis:3elcon ventie met - .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 593, 648 
Contract. tusschen - en de N. Z. A. S. )f. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 688 
:Machtiging tot het Rluiten van een overeenkomst met -

en Oranje Vrijstaat over de nitroeiing van Rptinkhanen 
Gelijkstclling van sommigc examens in de - met die der 

Zuid-Af ikaansvhe Hepubliek ................................... . 

KAAPRIVIEREN, 

617 
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Brng over de - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313, 880 

KAAP.SCHE HOOP. 
Standplaatsen tc - .......... .. 

KAA PVALLEI. 
Verpachting van gronJen in 

KAARTE'N. 
Zie goudwet. 
Goedkeuring, vernietiging, enz. van - .......................... . 
Goedgekeurde - zijn onwederlegbare documenten ....... .. 
Protesten tegen - ..................................................... . 
Aankoop van - voor de s:holen ................................ . 

KABELGRAMMEN. 
Volksraadsbesluit betreffende het tnrief van - .............. . 

KAFFERLOCATIE. 
Zie locatic. 

KAFI<'ERPRISONIERS. 

323 

57 

159 e., .. 
168, 184 

84H 
878 

829 

Regula ties voor het uithuren van - ........................ , . , 691 

KALKBRANDEN. 
Zie regulaties. 

KAMER VAN MTJNWEZEN. 
Tweede Vo'ksraadsbc;:luit tot inlijving van--"- nrniet'gd... 842 

KAXTQREN. 
Zie goudwet. 

KASTEELKOP.JES. 
Vergunning aan het - syndicaat .,.............................. 126 

KATDOORXBOSCH. 
Opheffing van het kantoor van deh Yergrttw. klerk te - . . . 117 

KERKGESCHILLEN. 
Schikkingen in be~taande ...... l'lij n finaal .. , . , , .. , , .. , , .... , , , .. , . , , 833 
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te Carolina .............................................................. . 

- te Heidelberg .......................... , ................................ . 
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te Vchtenburg .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. ............... . 
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Wet op het. algemeen - (no. 13 1891) .......................... . 
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!?46, 811 Hoe het - 'verloren gaat ........................................... .. 

KIEZERSLIJSTEN. 
- worden opgemaakt door de Veldkornetten ... 29,244, 245, 810 c v. 

KINDER~IOORD . 

KINDER!OKKEN. 
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416 

Zie kinderpokkeneomite. 
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Betreffende hct - in wijk Marabastad, distr. Zou~pansberg 
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1010 
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- te Bloemhof .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. lOH 
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KINDERPOKKI~NCO:MITE. 
Betreffende het - te Volksrust, district vVakkerstroom .. . 

- in wijk Zwagershoek, distr. Waterberg .. . 
- te Liehtenburg ................................ . 
- in wijk Spelonken, distr. Zoutpansberg 
- te Piet Potgietersrust, district Waterberg 
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- in dorp Utrecht ................................ . 
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- te Standerton .............. · ..................... . 
- te Ventersdorp, distr. Potchefstroom .. . 
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KLEIN LETABA. 
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Districtsverklaring van - onbepaald uitgesteld ............. .. 
Hospitaal te - ............................................................ . 
Kinderpokken comitie te - ......................................... . 
Mark tgebou\v te - .................................................... .. 
Spoorweg Potchefstroom - ......................................... . 
Waterconcessie ........................................................ . 

KLEURLING. 
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- kunnen geen burgers zijn ......................................... . 
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286 
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1008 
244,808 

Dispensatie aan - van art. 29 der goudwet ...... ... ...... ...... f37 
KLIPBREKEN. 

Zie regulaties. 

KLIPRIVIER. 
Wijziging der grenzen der wijk - district Heidelberg ...... 646 

KLIPRIVIERSBEIW. 
Zie publieke delverij. 

KLOPFER, C. B. 
Grond in erfpach t te geven aan 636 

KOELIES. 
Zie Aziaten. 

KOESTERFONTEIN. 
Zie publieke del verij. 

KOLENVERVOER. 
Klachten over het - langs den rand tram ..................... 317 87G 

KOl\IA'riE. 
Zie Resident-Vrederechter. 

KO:MA'l'IEDEL VERIJEN. 
Zie grenzeu. 
- gevoegd bij de Kaapdel verijen .................................... · 361 

KRANTZ, P. 
Zie dispensatie. 

KRANKZINNIG ENGESTICHT. 
Instrncties voor de curatoren van het - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 
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Instclling van zes niPnwe - aa-1 hf't gymnasium ...... ...... 82 
Rapport der commissie der - ............. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. G43 
Regeling voor de - ... ... ... .. . ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ...... 827 
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XLVI 

SOBSIDIE. Bladz. 
aan scholcn ...................................................... 423 e. v., 792 
aan scholeu \vaar Hollandsch niet medium van onderwijs is 603, 836 
aan doof,;tomme kinderen................. .... .. . ...... .. . .. .. .. .. . 877 
Han gezondheidscomite to Johanne!'lbnrg ...... ...... ...... ... 857 
aau het vrijwilligerkorps te Pretoria ....... :................... 880 

SUIKER. 
Contract over de fabricatie van - ................................. 841, 1018 

SUIKERBOSCHKOP. 
Pad van 1\fapochgrondon naar - 636 

SUIKERBOSCHRAND. 
Verdeeling van de wijk - district Heidelberg .. .. .. .. .. .. .. . 6J5 

SUPERINTENDENT VAN NATURELLEN. 
Vereischten voor de benoeming tot - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 30 
Bepalingen over- iu regeling der verantwoordelijkheid van 

hoofdambtenarcn ................................................ 848 e. v., 1002 

SUPERINTENDENT VAN ONDERWIJ8 
Wijziging in wet no. 1. 1882, met betrekking tot den - . .. 28.) 
Bepalingen om trent -·- in wet no. 8, 1892 ........................ 424 e. v. 
Bepalingen omtrent - in regeling der verantwoordelijk-

heid van hoofdambtenaren.......................................... 851 
Verslag van den - ...... ... ...... ......... ......... ... ... .. .... ...... ... 874 

SWAZIELAND 
- Conventie (1890) ..................................................... , 65, 66 
- Conventie (1893) .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. 1008 
Organische proclamaties van Ungwane in - .................. 126, 132 
Conferentie over - .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 643 
Verkeer met - ................................................ 640,644,668, 683 
V. R. B. over - k\\'estie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 

T 
TARIEF. 

Zie unie. 
- van invoerrechten ...... :.. .. . .. . ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 10, 564 
- voor de generale opmetmg ....................................... 163, e. v. 
Wijziging in het - voor de generale opmeting.. .... .. .. .. ... 610 
- van zegelrechten op kaarten .................................... 169, 181 
Wijziging in het - van executeurs................................. 79 

, , , , geneeskundigen .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 284 
- voor getuigenkosten naar 0. V. S...... ... .. .. .. .. .. .. .... .. .... 369 
Wijziging in het - voor het hospitaal te Klerksdorp .. . .. .. 389 
- voor cabs te Pretoria .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 392 
- voor tollen ......................................................... 395, G80 797 
Wijziging in het - voor getuigen .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '622 
- van getuigenkosten naar Zululand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
- van kabelgrammen . .. .. .. .. .. . .. . .. ... ... .. . .. . .. . ... .. .... ...... ... 829 
- van cousulaire ambtenaren .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. £-61 

TAUTESBERG. 
Pad over- ................................................................. . 635 

TELEGRAAF 
\Yijziging der wet op de electri~che - (no. D, 1880) ......... 727, 829 

TELEGRAPHIK 
Verslag van het Hoofd der - ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 316 
Halve vrije dag aan de ambtenaren der - ...... ......... ... ... 316 
Bepalingen om trent- in regeling dcr verantwoordelijkheid 

van hoofdambtenaren ................................................ 850, 1005 

TELEPHOONDIENST. 
te Johannesburg ingesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 

- te Pretoria............................................................... 829 
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TENDERS. 
- voor straatbesproeiing te Pretoria ............................. . 
J{egeling om trent - .............................. .' ......................• 

l'ENTOONSTELLii\G. 
Goedkeuring der deelneming der Z. A. R. aan de - in 

de Vereenigde Staten ............................................... . 

TE3TAMENTI~~. 
Aantal getuigen op onderhandsche -

THESAURIER GENERAAf,. 

XLVII 

madz. 
878 
853 

82 

78 

- ziet to~ op de naleving der \vet op assurantie-maat-
schappiJen . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .... ... . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... ... 468 

- is lid der commissie voor de postspaarbank . . . . . . . . . . . . . . . 440 
Plichten van - in wet op invoerrechten . . . .. . .. . . .. . .. ... .. . 15, 572 
Plichten van - met betrekking tot amortisatiefonds ...... 825, e.v. 
l3epalingen omtrent - in rcgeling der vcrantwoordclijk-

heid van hoofdambtcnarcn .................................... 860 e. v., 10')4 

TOELAGE. 
- aan ledcn der Volksvcrtegenwoordiging ..................... 268, 298 

TOLLEN. 
Bepalingen omtrent - in Lijdenburg ............................. . 
::\Iachtiging aan de Hegecring - in te stellen ................ .. 
Regelen omtrent de - in de Zuid-Afrikaansche Republiek 
Gewijzigde regelen omtrent de - in de Zuid-Afrikaansche 

Jtepubliek ................................................................. . 
Opheffing der - ........................................................ . 
Wet op - (no. 10, 1893) .............................................. .. 

TOLGAARDER. 
Zie tol. 
Zie regulaiies. 

TOURS. 
Zie publiekc delverij. 

TOUWCONOESSIE. 
Zic contract. 

TRAC'l'AAT. 
Zie conventie. 

'l'RAMWEGEN. 
Zie spoorweg. 

26() 
iH3 
395 

638,698 
614 
796 

Bepalingen omtrent de kruising van spoor en paarden -
te Johannesburg......................................................... 260 

Goedkeuring .~er regulaties van de Johannesburgsche -
JnaatschappiJ ............... ...... ... ............... ..................... 281 

Verandering in de bestaande paarden - concessies . . . . . . . . . 3fl0 
l'aarden - concessie te Pretoria.................................... 120 
Wie toezicht houdt op - concessies ... ... ... ............... ... ... 851 

TRANSPORTEN. 
Besluiten over 't uitmaken van - van claims en stand-

plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 
Htrstelling van fonten in - ...... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... 84fl 
Buitenge\vone- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 849 

TRANSPORTP AD. 
Bepalingen om trent- ........................... 584 e. v., 736 e. v. 704 e. v. 

TRANSPORTRIJDER. 
Wet op reizigers, - en trekkers (no. 23, 1892)... ... ... ... ... ... 584 

(no. 1, 1893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 

TRANSPORTW AGEN. 
Bepalingen om trent - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 

THEK. 
- naar Banjailand verboden .......................................... 253, 324 
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~:XLVIII 

'l'REKKER 3. Bladz. 
Zie transportrijders. 

TREKPAD. 
Bepalingen omtrent 585 c. v. 738 e. v. 

TURFFONTEIN. 
Zie publieke .delverij. 

TWEEFONTEIN. 
Zie Belfast. 

TIJD. 
Vaststelling van een uniformcn - voor de Z. A. R....... ...... 710 

u 
UITGEVER. 

Verantwoorclelijkheid van den ........................................ 800, e. v. 

UITLBVERING, 
Volksraadsbesluiten verlenging van de wet op de- aan de 

Kaapkolonie, wet no. 14, 1886, tocstaancle ......... 49, 251, 587, 813 
Proclamaties te dien effecte .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 95, 360, 660, 885 

UlTSPANNING. 
Onderzoek naar - op de p1aats Malanskraal gelast ...... ... 82 
Bepalingen omtrent - ..................... : .............. 584, e. v., 73G, e. v. 
- te Johannesburg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 875 

UITVOERENDE MACHT. 
Zie Staatspresident. 

UITVOERENDE RA.AD. 
Zittingstijd van en vereischten voor de niet ofii.cieelc !eden 

Yan den - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
.J. H. M Kock verkozen tot notulenhouder van den - 635 
N.J. Smit en J. M. A.Wolmarans verkozen tot I eden van den- 873 

UNGW.ANE. 
Zie Swazieland. 

UNIE. 
Regeering gemachtigd toe te trcden tot cle internationale-

van tarieven voor in- en uitvoerrechten .. . .. . .. .. .. .. .. . .... 29G 
Toetrecling tot clc post - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 601 

UTRECHT. 
Watervoor te - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 876 
Kinclerpokkencomites in het district - .................. 931, 982, 1000 

V AALRIVIER. 
Zie spoorweg. 
Zie waterconcessie. 

VEE. 
Zie veecliefstallen. 
Zie spoorweg. 

VEEDIEFSTALLE.N. 

v 

·wet ter voorkoming van - (no. 4, 1891) ..................... .".. 143 
VELDCORNETTEN. 

Zie kiesrecht. 
Geen- in clorpen met minder dan 200 burgers ...... ......... ... fH5 
Uitbreiding der jurisdictie van - .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 641 
Uitleg der wet op de - (art. 9, wet no. 2, 1885) .. .. . . .. .. . . 715 
Verkiezing van - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... .....• 30 
\Vetboek aan - te verstrekken ... ...... ... ......... ...... ...... ...... 314 
- zijn Onder-Commissarissen van N aturellen in clistricten 

zondcr locatics .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .... 822 
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VENDU~AFSLAGER. 
Strafbepaling tegen - ................................................. .. 
Curator in insolventen boedel mag geen - zijn ............. .. 

VENDUTIES. 
Wijziging van art. 10 dm· wet op - (no. 1, 1885) ........... . 

VENTERSDORP. 
Hofzitting van den Landdrost van Potchefstroom te - .. . 
l(inderpokkencon1ite te - ........................................... .. 

VERANTWOORDELIJKE KLERK. 
Zie goudwet. 
Zie Agatha. 
Zie Blauwbank. 
Zie Greijlingsstad. 

VERANTWOORDELIJKHEID. 

XLIX 

Bladz. 
813 
773 

813 

641 
1006 

- van hoofdambtenaren . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... .. .. .. ... . .. ... 844 
VERBERGEN, 

Wet tegen bet - der gebool!te (no. 4, 1892) ............ ...... 415 
VERBEURDVERKLARING. 

- van vuurwapenen onder jacht"'·et ... ... .. .. .. ...... ... .. ....... 150 
- van dranken . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 239 
- van ingevoerde goederen ....................................... 20, 566, 575 

VERDIENSTE. 
Zie certificaat van verdienste. 

VEREENIGING. 
Contract over 't uitleggen van - ............................... .. 
l(inderpokkencomite te - ........................................... .. 
Proclamatie van - ................................................... .. 
Resident~Vrederechter te - ......................................... . 

VERGADERING. 
- van den II:ersten Volksraad ...................................... . 
- van den Tweeden Volksraad .................................. .. 

VERKIEZING. 
- van de volksvertegenwoordiging ............................... .. 
- van den Staatspresident ............................................ . 
Tijdstip der - van den Staatspresident .......................... . 
- van con1n1andanten ................................................. .. 
- van den Commandant~Generaal ................................ . 
- van veldkornetten ................................................. .. 
- van den stadsraad .................................................. . 
Zie ki~srecht. 

VERKLARINGEN. 
Meineed in verband met beeedigde - (no. 4, 1893) ........ . 

VERLATEN v. CLAIMS. 
Zie goudwet. 

VERLICHTINGSCONCESSIE. 
- te Johannesburg ........................................................ . 
- te Potchefstroom ..................................................... . 
- te Pretoria ................................... ; .......................... . 
vVie toezicht houdt op - ............................................... . 

VERLOF. 
- a an a1nbtenaren ........................................................• 

VERLOFBRIE:B, 
-onder de jachtwet ..................................................... . 
- onder de dranbret ............................................. 237 

VERMOMMING. 
- op publieke plaatsen verboden ................................... . 

VERPAOHTING. 
Zie Kaapvallei. 
- van Gouvernements gronden ..................................... .. 

131,704 
1007 
667 
637 

270 
301 

23,230 
30 

642 
30 
30 
30 

557 

769 

735 
125 
904 
850 

847 

149 
4i7 e. v. 

139 

823,850 
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L 

VERSTREKKEN. 
- vau.doG.1,l.,Ujpnteru1it 's l~nds. k~ntqren (wet no. 5, 1892) ... 

VERVOER;· ...... .. 
Zie kolenvervoer. 
A1g~mEil~l.l .. :reglement ,op het- over spoorw(\gen .............. . 
Toevoegsel tot dit reglement ......................................... . 
Rijzonder reglement voor het- over de N. Z A. S.M ...... . 
Wijziging van dit reglement ........................................ .. 
- van· ·gevaarlijke stoffen over S'poorwegen (no. 16, 1892) ... 

VERZEKERING. 
Zie maatschappij. 
- van het Gouvernementsgebonw ............................... .. 

VICE-PRESIDENT. 
N. J. E::mit verkozcn tot - ........................................ .. 

VILJOE,N,SP~I]f;r,.. . 
- aansluiting met den spoorweg van Oranje Vrijstaat ...... 

VOGELSTRUISFONTEIN. 
Zie. ·publieke delverij. 

VOLKSHOSPITAAL. 
- 'ie Pretoria ............................................................. .. 

Bladz. 
416 

912 
1007 

B34 
950 
496 

()41,874 

877 

83 

785 

VOLKSRAAD. 
EERSTE-

Werkkring van den - ......................................... . 
Regle1nent van den - ......................................... . 

TWEEDE-

22 
267 

Taak· van den - .. ·. :.. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . 25, 280 
Eerste inzwering van den - ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ..... . .. 59, 310 
Reglement van orde van den "'-'-" ... ;.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 298 
Overgangsbepalingen voor den - .......................... . 
Bode van den - .................................................. . 

VOLKSRUST· 
Gedeelte plaats Verkijk en ·Llanwarne gevoegd bij - .... .. 
Dorpsplein te - ........................................................ . 
Va~tstelling der dorpsgronden van - ......................... .. 
Kinderpokkencomite te - ............................................ . 

VOLKSVERTEGENWOORDIGING. 

59 
874 

97 
690 
883 
981 

w~.t .o:r de·:- (no. 4, 1890) ...... ...... .................. ... ...... ... 22 
WIJZiging d1er 'vet ......................................................... 280, 632 
A an tal leden der - .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 62 
Led en der ~. voor Pretoria en Potchefstroom.................. 7D 
Vergadering van de - ............................................. 22, 257, 298 
Verkiezing der - ........................................................ , 23, 230 
Brief van de - aan de Ned. H. of G. Kerk .................. 829 

VOORZITTER. 
Zie daggeld. 
- van den Eersten Volksraad ...................................... . 
- van den Tweeden Volksraad ................................... . 

VRUCHTEN. 

260 
299 

Opheffing van het invoerrecht op versche - .................. 881, 9S2 
VRIJHEID~ 

Vaststelling van het pad van - riaar Bloedrivier.. .... .. .. .. 902 
Paden in het district - ........................ 312, 314, 635 877 879, 880 
Kinderpok]_{encomites in het district - .................. : ..... ' 1016 
I~anddrostkantoor te - .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . 636 
Postcontrac.t - Dundee .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 601 
Spoorweg ,...,-- de Jagersdrift... ...... ... .. . ... ...... ... ... ... ... .. . .. . . .. 880 

VRIJSTELLING. 
-.van invoerrechten ................................................. .. 

onder de wet tegen loterij en .................................. .. 
van postgeld voor ruilnummers van kranten ............. .. 
van inv<?.errecht op meel te Volksrust ...................... .. 

9,563 
33 

626 
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VRIJWILLIGE OVERGA VE. 
- van een boedel als insolvent 

VRTJWILLIGERS. 

ti 

Bladz. 
770 

Aanwerving van - voor :Matabeleoorlog verboden ......... 896 
- te Pretoria .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 880 

VUURHOUTJES. 
Zie contract. 

w 
W AKKERSTROOl\f. 

Wijziging der lijnen tusschen - en Piet-Retief ............. .. 
Kinderpokkencomites in - ......................................... . 

WARMBAD. 
Betreffende het - district Waterberg ............................. . 

WARMELO. v. 
Betuiging van leedwezen over den dood van Ds.- ........ . 
Pensioen aan de 'ved. - ............................................... . 

W ATERCONCESSIE. 
Macht.igi~~ aan Regeering - nit Vaalrivier te verleenen .. . 
- KhpriVIer .............................................................. . 
- Klerksdorp .............................................................. . 
- Leydsdorp .................................................... , .......... . 
- Vaalri vier .............................................................. . 
- aan B. A. 1\:.loppers .................................................. . 
- vVonderfontein ........................................................ . 
Wie toezicht houdt op - ............................................ . 

WATERBERG 
Zie speciale commissie. 

9G 
980,981 

785, 837 

634 
638 

58 
121 
121 
126 

131,877 
389 

877, 878 
851 

Kinderpokkcn co mite's in het district - ........................ 980, 981 
vV ATERRECHT 

Zie goudwet. 
Bepalingen omtrent - voor spo01wegen ....................... . 

WATERVOOR 
- van het Kasteelkopj es syndicaat ............................... .. 
- te Utrecht .............................................................. . 
- te Piet Potgietersrust .............................................. . 

W A'fERVOORRAAD. 
- van Heidelberg ........................................................ . 

WEDERINENTING. 
Zie inenting. 

WEDREN. 
- op Zondag verbodcn ..................................................• 

WEGINSPECTEUR. 
Bepalingen ovrr - ..................................................... . 

WEGEN. 
Zie pad. 
Wet op het maken. enz., van - gewijzigd (no. 7, 1889) .. . 
Regulaties voor - en bruggen ...................................... . 
- in het distl'ict Vrijheid ............................................ . 
Onderzoek naar het onderhoud van - .......................... . 
Wet op het belemmeren van - (no. 9, 1893) ................. . 
Geschillen over het belemmeren van - ..... : ................ ·• 

WEIDE VELD. 
- voor Johannesburg .................................................. . 

WELGEVONDEN. 
Zie publieke delverij. 

WELTEVREDEN. 
Zie publieke delverij. 

620 

126 
876 
877 

83 

293 

637 

252 
589 
635 

311,615 
793 
847 

875 
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WERVING. Bladz. 
387 
896 

- in de bepalingen over de Rijdende Artillerie en Politic 
- voor den Matabeleoorlog verboden .......................... . 

WET. 
- N'o. 5, 1864 (crimineele procedure). 

Wijziging van art. 88 der - ... ... ... ... ... ... ... ......... ...... 603 
- No. 10, 1870 (jachtwet). 

Vervangen door wet no. 6, 1891 .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 148 

- No. J~. _187~ (wee.swet). 
WIJZlgrng 111 tanefvorm F . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . ... 77 

- No. 13, 1870 (trekker;; enz.). 
Vervangen door wet no. 23, 1892 ........... ,.................. 5S4 

- No. 1, 1872 (xanthium spinosnm). 
Gewijzigd door wet wet no. 2, 1892 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 412 

- No. 2, 1874 (maten en gewichten). 
In werking gesteld................................................ ... 332 

- No. 5, 1874 (beperkte verantwoordelijkheid). 
Aangevuld door wet no. 1. 1891 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. l 3.) 
Aangevuld (aandeelen aan toonder) .................. 633, 726, 855 

- No. 9, 1880 (telegraaf). 
Wijziging van art. 10 van - .. .. .. .. .. ... . .... .. . .. . .. .. .. ... 727 

- No. 21, 1880 (insolventie). 
Gcwijzigd door wet no. 5, 1893 ...... ,.. ... ...... .. .... ... .. .... 770 

- Ko ... 5'. ~881 .<rijdende artillerie en politiekorps). 
WIJZlgmg 111 art. 7 van - .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... 42 

- No. 1, 1882 (schoolwet). 
~~~z~g~ng v_an art. 7 en 12 van - .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. ... 58 
V\ IJZigmg 111 art. l 3 van - .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 28.5 
Vervangen door wet no. 8, 1892 ... ...... ...... ......... ...... 422 

- No. 2, 1882 (schutten). 
Wijziging in art. 2, al. 2 - .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... 53 

No. 4, 1882 (doorvoer). 
Bijlage tot - aangevuld.......................................... 372 
Bijlage tot - verder aangevuld.. .... ...... ... ... .. ...... ...... 403 

No. 7. 1882 (algemeen kiesrecht). 
Gewijzigd door Uitvoerende Raadsbesluit art. 620/90 ... 2.56 
Gewijzigd door wet no. 5, 1890 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 27 
Vervangen door wet no. 13, 1891 ............ ...... ............ 242 

- No. 4, 1883 (grondbrieven). 
Gewijzigd door wet no. 10, 1892 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 443 

- No. 8, 1883 (tarief gerechtshoven) 
Gewijzigd (tarief baljnw)....................................... ... 52 

No. 2, 1884 (generalc opmeting). 
Vervangen door wet no. 9, 1891 ........... .... ... ... ... ...... 158 

No. 1, 1885 (venduties'. 
Toevoeging aan art. 10 der - .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 813 

- No. 2, 1885 (veldcornetten). 
Uitleg van art. 9 der - .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... 715 

- No. 3, 1885 (Aziaten). 
Wijziging art. 2, al. 1. let. c. - .. ....... ... ..... .. .. ......... 52 
V.R.B. in verband met - ................................. 82, 622, 872 

- No. 1, 1886 (postwet). 
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