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AC'I' WET 
TO TOT 

Provide for the issue of Individual Titles to [l,eaolino· van de uitreikina van Individuele 
Opstallen, Bowinf Lots and Garden Lots at ""Eig~ndomstitel~ tot Opstallen, Zaaipercelen 
Carnarvon. on ~'uingrond te Carnarvon. 

'l'XJHEREAS on the sixteenth uay of November 1860 two NADEMAAL Ol( ~e zestiende dag van November 1860 
l' l grants of land were made by the Governm-' of th~ late -: twee. gr~numtg~fte~ geda~n werden door de Goeverneut 

Colony of the Cape of Good Hope, the oue grant being made '~11 • de vroe.,ere Ko ome d~ aap de Goe~e H?op, de ene 
to the then present and future proprietors of certain twenty- ~rtgrfte. aan de te~en:oo:drge. en toekomsbge ergena~rs van 
seven erven in the villaae of HaJ·msfontein. now called C.tr- zekere zeveu en twmh,., erven m hPt. dorp Har~sfontem,_ tans 
narvon, of cutain garde~ ground near the said village; and g~n?;m~ Carnarvon,;n hestaande mt zekere. tm~g;ond m de 
the other grant being made to the proprietors of certain one n:~btJh.er~ :an het be oe!ll~ ~orp, en ~e an~ere mtgrfte aan de 
hnndreu and twelve erven in the said villaae of Harmsfonttin er.,en?,\r, \an zekere h~:md.Id twaalf crven m het dorp Harms
certain commonage, known as the outer or"' reserved common- fontem, b:.staande m~ zeker d?rpsveld door~ande on~er 
a"'e o( Schietfontein for o-razin"' purposes. de naam '.'m het B~uten of Urtgehouden Dorpsveld ,an 
"'Anu whereas under a~1ll by"' virtue of' regulations issued Scl~tetf~ntfm, a!s :ver~eld. . . . .. 

from time to time by the said Governor in accordance wrth the E~~ nade~aalm.,evo.ge e~ .kmch:ens de regulatres Hn t1~~ 
Carnar,·on Reserved Commona"'e Act of the said Colony (Act tot hJll door gen~emde Goe' emeur 'astg~steld over~e!!komst~, 
No. 18 of 1882), the committee of management appointell lle r Cr.r~arvon ~.rtgehouden Dor~sve~d W ~t van dte I~olo~Je 
under section two thereof, has allotted plots of ground on the("' et ~~; !ll"' 'a~1 _1882), ,de h.omrtee 'an Beheer, aau.,_e
Raid outer or reaerved commonage, to erf-holders in the stcld m.,e, o_I,e artrkel. tnee daarvan,. stukken gronds m 
villag-e o( C.trnarvon for use (a) as ovstallen which are held bedoeld BmtPn of ~rtgehouden Dorpsveld, heeft ~oege
hv virtue of the ow~ership of an erf or a p~rtion of an eJt, wezen aan erf~ouders Ill het~orp C:1rnarvon, ;oor gebrmk (a) 
(b) as sowing lots which are ltkewise held by virtue of the a!s opstdl!e~.' dre bezeten wmden mtkrachte -o;an hetreeht van 
ownership of an erf O!' a portion of an erf, and (c) as ~1g;nd?m un. eeJ~ erf of een ged.eelte va~1 een ~rf, .(b) als 
gardens many of which have been solll to and are at present zmupet ceim: dw eveneens bezeten "orllen mt krac.1te 'an het 
held by persons other than the holders of the erven to which recht val! eJgendom van een erf of re~ .gedeclte van een erf ~n 
the said g-ardens originally belonged; (c) ~Is tui~w.n, waarv~n vele verk?cht. ZIJll aan, en teg~'?-w~?rdrg 

And wherEas many of the s:1id opstallen anll gardens have bezeten "ord_cn door personen.dre met de houd:rs ZIJH ,,m de 
been extensively improved, and it is therefore both equitable en·en aan \\~e de bedoelde tumen. ~orspronkel~k behoord~u: 
and expedi!'nt that the present holders should obtain fixity of En nade~,ml 'ele van deze o~st~Ilen en tm~en. grotehks 
tenure to enable them to 8ecure in the land reaisters of Yerbctenl Z~Jn en bet derhalve .lnlhk en w~nsehk ~~ dat de 
t.he Cape of Goou Hope proJwr rt>gistration in their ~ames of t,~gen\\ oor~rge houders zekerherd v~n bezrt verkrtJgen t m 
the ownership of the said opstallen gardens and sowing lots . em de ze m. sta.lt te s~ellen de ergend_om_ van bedoelde 

' ' opstallen tumen e 1 zampercelen behoorhk m hun namen 
BE l'f ENACTED hv the King's Most Excellent J\Ia'esty the in .de grcnllregistera van de Kaap de Goede Hoop te doen 

S t d h H , f , 1 f 1 U . J f 8 ' h regrstreren. 
ena e an t e ouse o Assemu y o t re mon o • out ZIJ liE'f BEPAALD d . Z" l\I · t 't d rr • .1 Africa as follows ._ oor IJll aJeS eJ e L-.omng, ue 

'' '· · Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, als 

Repeal of Act 1. Act No. 28 of 1905 of the Cape of Gooll Hope shall be and vollgt ~;;-t N 
28 190• I' d G .1 H dt 

No 28 of 1905. is hereLy repealell. . :. "e . o. van J van :~.aap e oeuA oop wor en Herro~ping-

Interpre
tatiOn of 
term'!. 

Cancellation 
of titles. 

rs b!J deze mgetrokken. van \\et No 
28 van 1905. 

2. In this Act,-
"committee" shall mean the committee of management 

appointed under section two of Act No. 18 of 1882 of the 
Cape of Good Hove ; 

"opstal" shall mean a plot of ground on the outer Carnarvon 
comiLonage to oe used for general farming purposes; 

"villagcl '' shall mean the village of Carnarvon. • 

3. It shall be la\vful for the Governor-General to cancel and 

2. In deze Wet betekent- Woordbepa· 
"komitee" :-het Komitee van Beheer benoemd ingevolge lmgen. 

artikel twee van 'Vet No. 18 van 1882 van de Kaap de 
Goede Hoop; 

"opstal" :-een stuk grands gelegen in het buiten dorpsveld 
van Carnarvon te worden gel.Jruikt voor bet boerc
bedrijf; 

'' dorp " :-het uorp Carnarvon. 

annul the following grants, namely,- 3. De Goeverneur-generaal kan de volgende grondbrieven Intrekkin!l' 
(a) the quitrent title datell the sixteenth day ofNovemher, intrekken en vernietigen, name!Jk :- l'tnlbe .. 

11iGO, in favour of the present and future holders of (a) de erfpachtsbrief, gedateerd lie zestiende dag van 1 
• WIJzen 

c.ert,lin twenty-seven erven in the village of Harms- • November 1860, ten gunste van de tegenwoordige en 
fontein, now Carnarvon, to certain garden ground at toekomstige houders van zekere zeven en twintig 
the said village, in e..:tent six morgen two hundred erven in het uorp Harmsfontein, tans Carnarvon, van 
and forty-nine square roods and one hundred and zekere tuingrond in dat dorp, groot zes morgen twee 
thirteen square teet; and honderd negen en veertig vierkante roeden en een 

the quitrf.'nt title elated the sixteenth day of November, 
1860, in favour of the present and future holders of 
certain one hundred and twelve erven in the >illage 
of Harmsfoutein, now Carnarvon, to certain land, in 
Pxttnt eighty-six thousand four hundred _and forty
five morgen and two hundred and thirty-five 
square roods, known as the outer or reserved com
monage, in the Division of Victoria West, now 
Carnarvon, 

honderd dertien vierkante voeten ; en 
(b) de erfpachtsbrief, gedateerd de zestiende dag van 

Kovember 1860, ten gunste van de tegenwoordige, en 
toekomstige houders van zekere honderd en twaalf 
erven in het dcrp Harmsfontein, tans Carnarvon, van 
zekere grond, groot zes en tachtig duizend vier 
honderll vijf en veertig morgen, twee honderd vijf en 
dertig vierkante roeden, doorgaande onder de naam 
van het buiten of uitgehouden dorpsveld, in de 
Afdeling Victoria West, tans Carnarvon, 

y 

' \ 
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and to dispose of the lands granted thereunder in the man- z';'llende hij over ~-e daaro~der toegekende gronden op de 
ner herein set forth. hrerna genoemde WIJze hesclnkken. 

I 4. De Goeverneur-generaal kan de in paragraaf (a) van het Op~etingen 
survey and 4. It shall be lawful for the Governor-General to cause tbe vorioe artikel g!lr.oemde tnin«rond als percelen cloen mt!nfte van 
~rdt of garden ground mentioned in paragrr.pl~ (a) of the last pr~c:d- opm~ten' en na llrre maanden k~misgeving in de StaatskoP- h~~nj~r~~btJ 
~\Yia~~~ near iog section to be snr~eyed as lots anJ a_frer th~·ec 1!1onths '_1°t~ce l'ctllf en in een in het drbtrikt in om loop zrjmlnieuwsblad, 

in the Gazelle and m a newspaper crrculahng m the drstnct 'tan ie•.ler die ten genoeoen van een door de Goeverneur-
) to grant ~ tit!~ to any such l~t in fa': our of any perso~I wh•~, ~eneraal 'henoemde ambt~naar zijn recht daarop bewijst, 

tr the satisfactiOn of an officer appomted by the Go,ernor- een eigendomstitel voor zulk een perceel uitreiken. Zulk 
General, establ!shes a daim thereto. Every such title shall een titel is vrij van reko.:5nitie, zullende geen ~oopp.rijs 
be free of qmtrent and no purchase mo!1ey sl~all be pay.able verschuldigtl ziJn voor grond nit krachtc van drt artikel 
in resp<Jct of the _land granted .under thrs se~~IOn : Provrded toegekend : Met tlien verstande d•t elke zodan•ge titel de 
that evpry such title shall contam such conditiOns and rese.r- voorwa..<trdl•n en voorbehoudin"en moet bevaiten, wclkc 
vations ~s m·e usually inserted in grants of Crown land m gewoo;Ilik opgenomen woruen "'in Kroongromlbrieven van 
the Provmce of the Cape of Good Hope. de P1·ovincie dt> Kaap de Goetle Hoop. 

Survey and 
grant of 
\:!lrden lots 
~~!router 
commonage. 

Su1vey antl 
a-rnntof op
>t;allen on 
outer com-
monagc 

_7 

5. It shall be lawful for tl1e Governor-General to cause the 5 De Goe~erneur-"enera.ll km de in het buiten tlorpsveld Opmcting en 
· l · f tl 't · " mt~1fte van garden gr?u':d on the outer ~ommonagc (me nsrve o Ie. SI. e geiPgen tningrond (met inlwgr:ip vanlmiten uie <?~·ond gel~gen ~m:lp!'rcclen 

of any bmldmgs erected onldrde such ?rou.ntl by the. occu~ners) terremen waarop door dP hezrtters ge~OU\\~11 ZIJll opg~~·~c~t) m bu_•ten 
to .be s~n-eyed as lots r.~I(l, afte.r 110hce m _tlr~ m,mner pre- doen opmeten nls percelen en na J,onn_r~ge' Ill!;! op de WIJze m dorp•••ld. 
Hcnbed m the last precedmg sectiOn, to grant a trtle to any such het vorioe artik .. l voor"ebchreven aan reder the ten genoegcn 
lot in favour of any person who to the sat~sfaction o~ an officer v<1n een ~loor de Goeve~enr-gene;.aal benoen'Hle ambtenaar zijn 
appointed by the Governor-General es~abhshes a chum thereto. recht dam·op hewijtit, een ~igendorustitel voor znlk ern perceel 
Every such title shall b.e free of qmtrer't and no purchase uitreiken. Zodanige titel is vnj van rekognitie, zullemle gee~t 
money shall be payable m respect of th~ land grantel~ under koopprijs verschnlcliad :djn voor grond nit kr-.tchte van dtt 
this section: Provided that every such tlt~e sh,lll c?ntam such artikel toegekend : )ret chen verstamle dat iedere zodanige 
conditions and reservations as are usually mserted ID grants of eiaendomstitel de voorwaarden en voorbehomlingen moct 
Crown land in the Province of the Cape of Good Hope. be"'vatten, welke gewoonlik opgenomen worden in Kroou

arondbrieven van de Proviucie de Kaap de Goede Hoop. 
6. (1) It sh,•ll be l,nvful for the Governor-Gerwral to cause "' . 

to be surveyPd the existing opstallen on the outer commonage 6. (1) De Goevemeur-gener.al kan de op !ret bmten Ovmell'!g en 
and such further ones a~ have been or may he be~ected I.Jy the dor pHvelll I.Jestaande orstallen. ben ovens zulke venle_re als .do?r ~';,",!'~~~;~fien 
registered owners or part owners of t~oHe erven 111 the VIllage <le get·egistreerde eigenaarti of medeeigeuaarH V.tn dre cr\ en lll op bmten 
to which grazing rights were attached m terms C>f the grant re- bet dorp waarann weider~chten verbonclen waren overeen- dorr•veld. 
ferred to in section tltl't'l' ·(b), and, afte1• not.ice in the manner komstig de in artikel drie (b) hedoelde toe kenning uit~eko~en 
prescribed in section/?111' hereot, to grant title thereto: Pro- zijn of mochten woruen, doen opme~~n en, na ~{enmsgev~ng 
vided that where an erf or a portion of nn erf has bet>n sold but op de in m tikel t•teJ· voorgeschreven w•Jze een etgendomstitel 
the grazin~ rights attaching thereto have been reserved the per- daarvan uitreiken : l\Iet dien verstan(le d,1t waar een erf of 
son entitled to such 1 eserved grazing rights and not the dee! van een erf verkocht is doch de daaraan verbonden 
present owner of such erf or portion of an erf shall be the weiderechten uitgehouclen l':ijr;, de persoon gerechtigd tot 
person entitled to select an opstal in respect of such Prf or zulke uitgehouden weiderechten en niet de tegem\ oordigl' 
portion of an erf. • eigenaar van zulk een erf of dee! van een. erf, gerechtigd z~l 

(2) Ever. such title shall :be subject to the condition that zijn om een opstal nit te kiezen ten aanzren van zulk een erf 
) b b r · 1 d of dee! van een erf. 

the opstallen shall not e su ~ IVH e · (2) Ieder zodanige titel is onderhevig aan de voorwaarde 
(3) Upon the granting of a title of a~ opstal to su?h p~rson dat. de oRstalle:1 n!e~ onderverde~ld worden. . , . 

as may be entitled thereto, the opstal rrght and grazmg rrghts (a) BIJ de mtrerkmg van een trtPI tot een opstal ,t~n daartoe 
on the outer commonage attached to the relative village erf gerechtigde personen vervallen de opstal- en wmtlerechten 
shall cease and determine. op het bniten tlorpsveld verbonden aan het hetrokken dorpserf. 

• 1 • (4) Zotlanige titel is vrij van rekognitie zullende geen 
(4) Every such title sl;all be free of qmtrent an~ no purchase koopp!'ijs verschuldigd zijn voor g10nd nit krachte van ~it 

money shall be payable m respect of the l.md gt.mted. under artikel uitaeaeven : :r.Iet dien verstantle dat elke altius mt
this section : Provided ~hat every such title. shall con.tam such ~ereikte tltel de voorwaarden en voorhehoudingen moet 
conditions and :·eservatwn~ as are usually mserted m grants bevatten, welke gewoonlik opgenomen wordt>n in Kroon-
of Crown land m the Provmce of the Cape of Good Hope. gromlbrieven van de Provincie de Kaap de Goede Hoop. 

(5) 'l'he size and position of
1 

the opstalleu shall be determined (5) De g~·?otte en Jigging van de opstallen worden op de 
in the following manner:-

1 

volgende WIJZe vastgesteld : 

(a) The riaht to an opstal attaching to any erf shall not (a) Het recht tot een opstal verbonden aar!. e~n erf mag 
· exceed fiftv morgen in es.tent. geen groter oppervlakte beslaan dan VIJfttg morgen. 

. • . (b) Wanneer twee of meer per;,oneu recht hehhl'n up een 
(b) If the rrght to an opstal m rl'gard to any one erf be opstal met betrekking tot een en hetzelfde erf, dan 

held J_>y two or more peroons such persons shall have hebben die personen het recht om twee opstallen nit 
the rrght to select two opstallen an~ no more a~d te kiezen en niet meer, zullende ieder zulk een opstal 
each such opstal shall be twenty-ltv<' morgen m vijf en twintig morgen groot moeten zijn. 
extent. (c) w·anneer iemand de opstalrechten verbonden aan 

(c) If a lJerson hold the opstal rights attaching to twee en niet meer dan twee erven bezit, dan mag 
two erven and no more he may either select one hij Of een opstal van ten hoogste honderd morgen 
opstal not exceeding one hundred morgen in extent oppervlakte Of twce opstallen, elk van ni~t minder 
or two opsta!len, neither of which shall be less than dan vijf en twintig morgen en te zamen met groter 
twenty-five morgen in PXtent, and tl:e aggregate dan honderd morgen uitkiezcn. . 
extent of which shall not exceed one hundred morgen. (d) Wanneer iemand de ol?stalrechten ~·erbonden aar~. drre 

(d) If a person hold the ol}stal rights attaching to en niet ~eer ~an drre er':en bezrt, dan m~~ hiJ een 
three erven and no more, he ::nay select a total gezamenh.~e . mtgestrekt~ei~ van ten hoo.,tite. bon-
area not exceeding one hundred a4d fifty morgen in derd en VIJftig morgen mtkrezen, bestaande mt een, 

' 
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one, two, or throe blocks; provitlel that the minimum! 
Pxtent of each orstal Rhall be twenty-five morgen. 

(f) If a person hohl tbu opstal righlH attaching tol 
more than three erven, he Hhall nei'Ertheless be 
entitled to one huntlretl and hfty mm·gen only of 
ground for opstal purposes which n,ay be selected in 
the manner set forth in para~raph (d). 

(/) In the case of an opstal already selected in the 
mountains, thP holder shall have rhe option either of 
taking his opstal at the site selected or of surrentler
ing his present opstal and selecting another in a 

. more &uitable locality. 
(.q) If, during the laying out of opstallen hy the persons 

entitled thereto in accordance with this Act, a d1spute 
arise between them as to the common boundary 
between their rcspecti ve properties, the same shall, in 
default of agreement het\veen the disputants, be 
referred to such officer as the Governor-Geneial may 
appoint, whose decision shall he final. 

(h) No common \\atering place nor any portion of the 
areas known as the Groot Vee Veld shall he included 
within the limits of any opstal existing at the com
mencement of this Act or hereafter to he selected. 

(1) Due provision shall be made for rights of \\ay ant! in 
case of dispute the committee's decision shall l1e 
final. 

twee of drie blokken ; znllemle echter een OpRtal 
niet mimler dan vijf en twinlig morgen groot zijn. 

(e) "'anueer iellland de opstalrechten verbol)den aan mcer 
tl.m tlrie erven bezit, dan is hij desniettegenstaande 
slechts gerechtigd tot honderd en vijftig morgen 
gronds voor opstallen, die op de in paragraaf (d) 
genoemde wijze mogen worden uitgekozen. 

(f) In het geval van een alreeds in de bergen uitgekozen 
opstal, heeft de houder de keuze om de opstal op het 
door hem gekozen terrein te nemen of ziJn 
tegen woordige opstal op te geven en een andere 
in een meer geschikte lokaliteit nit te zoeken . 

(g) Wanneer bij het uit\eggen van de opstallen tussen 
de personen, die krachtens delle 'Vet tot opstallen 
gerechtigd zijn een geschil ontstaat over de gemeen
schappelike grens tussen hun respektieve -eigen
dommen, dan wordt het geschil, bij gebreke van 
minnelike schikking, naar een door de Goevermur
generaal aan te stellen ambtenaar verwezen wiens 
beslissing afdoende is. 

(It) Geen gemeenschappelike drinkplek of gedeelte van 
de terreinen bekend onder de naam van Groot Vee 
Veld mag worden begrepen binnen de grenzen van 
een opstal be&taande ten tijde van de invoering van 
deze ·wet of daarna uitgekozen. 

(i) Behoorlike voorziening moet worden gem.:takt voor 
de rechten van weg, zullende ingeval van g-eschil de. 

7. (1) 'ro every opstal there shall he attached the right to uitspr.aak van het ~omitee heslissem1 zijn. 
~:'J~:sd to . sow lands free of charge at a place called Zaaipoort on the 7. (1) Aan Iedere opstal1s het recht verbonden om koste- EJ«euaar van 
sowmg- lands outer commomro-e ancl the ext('nt of the so win a lands to which loos Ian den te bezaaien op een plaats ·genaamd Zaaipoort op o;,~tallen 

an owner of a; opstal shall be thus entitle~[ shall be two het buiten dorpsveld, znll('nde de oppervlakte van de zaai- g-erechtig-d 
twenty-fifths of the extent of his opstal. Such sowing rights !,mden wam·toe ee1.1 e!genaar van een opstal aldns gerechtigd !~~rlanden ;--
shall be exercised subject to regul,ltions matle under Act No. '~.twee VIJf en .twm~1gote h<>dragen v~n tle oppervlakte van 

Owtal 

Owner'~ 
obligatiOn 
to tence 
OI>•tal. 

IR of 1882 of the Cape of Goo<l Hope. ZJJn op~tal. Die :z.tairPchten moeten.mtgeoefen<l wor<len met 
inachtneming van de regula ties vastgesteld ingevolge Wet 

(2) It shall be lawful for the Govemor-Gener al to cause the No. 18 van 1882 van de Kaap de Goede Hoop. 
bowing lands afore8aid to he surveyed in lots of from two to (2) De Goeverneur-"eneraal kan voornoemde zaaittnden 
four morgen and after notice in the manner prescribetl in doen opmeten in percelen van twee tot vier morgen en kan 
section four hereCJf to grm;t titl.e to any suc~1 lot in f~vonr of n.a kennisg~ving op de in artikel villi' voorgeschreven wijze 
any person who to the babsf"ctwn of an officer appomted by e1gendomshtel van znlk een perceel uitreiken aan een ieder 
the Governor-GenPral ebtahlishes a claim thereto. die ten genoegen van een door de Goevernenr-genera:~l aan-

. . . gestelde ambtenaar zijn aanspraken daarop bewijst . 
. (3) Instead of applymg for~ title to a sowmg lo.t any owner (3) In plaats van· aanzoek te doen om een e1gendomstitel 

of an opstal may npply for ~ p!ec~ of lrtml ~qu t! m e~tent to van een ~aaiperccel kan een eigenaar van een opstal aanzoek 
~he sowing lo_t ~o.which he IS entitled to ~e adt~~tl to lns opstal <loen voor een stuk grond van gelijke oppervlakte als het 
fron; th.e a<~Jommg commonage and upo? 111:~ makmg. such zaaiperceel waartoe hij gerechtigd is, van het aangrenzend 
applicatiOn It shall be lawful for. the (yoveinor-GenerJI to dorpsveld te worden gevoe<>d bij ziju opst.1l zull('mle de 
authorir;e such owner:H opstal_to he .mcrease~ by the ~xtent ~f Goeve!'nenr-generaal na ontvangst van zulk 'een aanzoek 
tl•e sowmg lot to ;vlnch he IS l'nlitled. "hen an~ ~wner 8 machtiging kunnen verlenen om de opstal van zulk een 
opst!l'l has be~n ~o n;creased he shall have no fulthr;r nght to eigenaar te vergroten met de oppervlakte van het zaaiperceel 
sowmg lands at Zaatpoort. waartoe hij gerechtigd is. 'Vanneer de opstal van een eige-

(4) '!'he pt•ovisions of section si.r (4) Hhall apply to anY title naar aldus vergroot is l1eeft hij geen verder recht op zaai-
nnder this section. · Ianden te Zaaipoort. 

( 4) Htt bepaalde hij artikel zes ( 4) is van toepassing op enige 
. eigendomstitel ing~volge dit artikel. 

8. The owner of an opstal shall at hiS own cost be hound 8 De ei<>enaar van een opstal is <>ehouden orn binnen twee E · 
'th' t f tl d t f tl · t of th t'tle tl · to · "' ' "' ,,genaar ~' w1 m wo years rol? 1e a eo H' gw_n . e ' 1e1e jaren vanaf dP drltum van nitreiking ;van de eigendomstitel Yerphcht o"\-

to fence the bonndanes thereof to the satisfactiOn of the corn- daarvan dezelve op eigen kosten te omheinen ten "enoegen opstal t~ 
~ittee and if he fail~ to do so OI' fdiiS to. maintrd!1 snell fenc~ van het Kornitee en wanne~r hij in gebreke hlijft"' zulks te omhemen. 
m a proper m!l'nner he shall not be ent1tled to Impound an) doen, of de heining behoorlik te onderhouden is hij niet 
~tock trespaRsmg on such opstal gerechtigd om vee te schutten d,1t zich onwettig op znlk een 

opstnl hegeeft. 
f'telection of 9. If a person entitled to an opstal has not, prior to the 9. 'Yamwer iemand gerechtigtl tot een opstal, voor de U1tzoeken 
op•tallen by commencement of this Act, selected au opstnl, he shall do so 11n~~-od~It.,dng vabi~ tleze 'Vet .geen opsd~l. heeft .uitgekozen, moet d~~r~::'~:J~~n 
~r0J~~r~g~ within a period of two years after such commencement and, IJ I oen m.~en twee Jaren na 1e mvoermg, op straffe van van erven dw 
have not if he make default in so doing, he shall forfdt hi~ rights to ve1 heurte van ZIJll recht tot de opstal. tot nn toe ;;; 
hitherto 1 •rcen gebt m k the opsta. ~nn hnnrecht 
ex:erci.:;erl their nght hebbcn ~e-
to do so. 0 N 'tl 1' tl t I f f 't l I · · 1 t 1 I' ·1 " 1 maakt. Retentron of 1 . otwi 1stam mg Ja a }wrson ~as or "~ et ns r1g 1 s 0. •:en per~oon uie ZIJll rec 1t tot een opstal ingevolgt> llehoud van 
g-razmgrrghts to an opstal under the last preccdillg bcctwn, he bhall bet vor1ge artlkel heeft verhenrd, behoudt niettemin zijn weiderechten 
by erfholders retain his sowi'lg all'l grazing rights, and may water stock zaai- en weitlerecht en mag vee, dat ziJ'n ei"endom is biJ' de doorhouder. 
not ownmg I . l I . t t tl t . ,1 d 1 l k k . h.. "' . ' Yan erven dre OI•slallen w nc 1 are _us own proper y a . 1e open \~a ers, prov1ue ope1_1 waterp e { en dren en, mits IJ van het Kmmtee een g-een opstaJ. 

he has obtamed from the committee a certificate as to the certifikaat heeft ontvangen hdreffende het aantal vee len bezrtten. 
number of stock which he is entitled to graze and the extent dat hij gerechtigd is te laten weiden en de oppervlakte land 
of land he is entitled to sow. Such person shall have the die hiJ gerechtigd is te bezaaien. Zulk een persoon heeft het 
right to ~ell but not to lease or sublet his sowing and grazing recht om zijn zaai- en weiderecht te verkopen maar niPt 
rights, which shall be inseparable. te verhurcn of onderverhuren, zullende tlat recllt onafscheide-

lik zijn. 
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Ow7ing . . "' .·., . . . "' . . 11. Het WC'iderccht op het bt~iten tlol·pswld <lat bij llc Weidorrchten 
lights mer 11. The gtazmo I 1ohts 0\ ei. the outer commona~e \\ ln~h iln oerin" v,m tlt•zc \Vet aan de Prven in het tlorp i~ verhomlen, over bmtou 
outer cow· are at. the commeJ:cen~cnt of tlnH .Act attach~Ll to t l~e c.rv.e~J m c.1! vum f.'lan onaf::;chridelik eu omleelhaaJ• aan tlP ondersehei- uorps<elti l': 
tt~lf~ \~be the VIllage shall Hi futuw lm msepar~hly and. mdtvis.tblJ deue opstalleu zijn verbondcn behalve voor:lover in het vmio-e bo':.J~~ ,::~~ 
~p•tallen. ~ttached to the sev~ral ops~allen, save as IS otherWJSP provtded artikel anders is vast..,esteld. " opstallen. 

m the last precedmg sectwn. · 0 
• h . 

. 12 N' I t ld b ]' • d !lese ernun~ -) . Iettegenstaall( e tegenoverges e e epa mgen Ill eze van houders"' 
l'rotection of 12. Notwithstandin" anythin" to the contrary in this Act Wet wordt geen eigendomstitel van een opstal uitgereikt van 
holders of contained no title to a; opstal sh~ll be issued where the erf or wanneer het erf of dee! van het erf in het dorp ten aanzien verba!'<1len 1 honrls reo·Is· , lk I l . f l d t geregu5- reerf tered ag"un•t portion of an erf in the village in respect of whi~h such an waarvan zu een .. opsta .:er n·e?en . 18 o za w?r en me tegen erven 
erven in opstal has been or is about to be acquired is mortgaged unle8s verba!ul bezwaard IS, tenztJ schnftehke go<>tlkeurmg van de m bet dorp 
VIllage. the written consent of the registered holder of the bond is pro- g~re~ts~reer<le verbandh~uder aan de amhtenaar bevoegd tot 

Repayment 
of survey 
expen~s. 

clnced to the oflicer authorized to issue such title. ~ mtretkmg van zu_Hr een htel worllt onrgelegd. 

. 13. De kosten van opmeting van groncl ingevo]Je cleze Terugbeta-
13. The costs of survey of any land gmnted under th1s Vet toe..,ekend worden in de eerste Jl]aats door de Re..,erin" lmgvan 

A h 11 b b b h " t · tl fi t · t 0 
' 

0 
t> kosten van ct s a e orne y t e .. overnmen Ill lC rs ms ance, gedragen, znllemle echter ieder rcchthebbentle aan de Hegering opmetin~. 

but each grantee shall repay to the Government a share I}[ een dee! van de kosten na,u· verhoudin" van de grootte van 
such costs proportionate to the extent of land g1·anted to him. de aan hem toegewezen groncl trrug mo;ten betalen. 

No title shall be issued to any grantee until he has paid Geen eigemlomstitel wordt aan een rechthebbende uitgereikt 
such share and an office fee of twelve shillings and threepence voordat dit aandeel in de kosten en een kantoorloon van twaalf 
for each title deed. The repayment of such share in the costs shillings en clrie pencevoor elke eigendomstitel door hem betaald 
of survey as may be due by any grantee of land under this is. De te~ugbetalingvan ditaandeel in_de kosten. nn opmeting, 
Ac~ may be made in one sum or in such instalments as the verschuldJgtl door een perboon aan w1e groml mgevolge deze 
Governor-General may prescribe extending over a peri?tl not Wet is toegekencl, kan geschieden in e?n beclrag o~ in ~oor de 
exceeding two years from the date on which payment IS first Goeverneur-generaal vastgestelcle paatementen, ziCh mtstrek
d~mandecl: ken<le over ecn t1jd:;verloop van ten hoogste twee j,u·en 11,1 de 

datum waarop voor 't eer:;t betaling wordt gevordertl : 

Provided that if the whole or portion of the amount to be :Met <lien verstamle dat, indien het terug te heta]Pn bedrag, 
repaid remain unpaid at the expiration of the said two years hetzij geheel of gedceltelik, na verloop van de twee jaren nog 
it may be recovered by action in the court of the reoident niet is voldaan, • het kan worden iugevorderd bij aldie in 
magistratP of the district in which the person in tlefanlt hPt magistraatshof van het clistrikt waarin de wanhetalPI' 
rPRideR. woont. 

Vesting. 14. The ownership of the outer commona"e shall aftt>r all 14. De eigentlom van het buiten. dorpsvel<l gaat, nadat Over~ang 
~~';;;=~~~~~ ~~the claims to opstallen gardens and sowing lots h;ve been aan alJc. aanvrag':n o_m opbtallPn, tumen Pll raai-J?ercelen ;:~~{e~'b1~~~ 
outer com- satisfied, be vested in the committee in trust for the owners voldaan 18• op bet h.omttee over ten hehoe~·e van ~~e eigenaars vend bmten 
monage m of the opstallen and o• the rights (if auv) referred to in van de opstallen en van de rechten (zo cl1e er ZIJll) bedoelcl dorp•ve!~ op 
the comm1t· ' " ' J • l'k 1 t · 11 d d G 1 • het Kom1tee tee section ten and it shall be lawful for the Governor-General to Ill ar ! e · te1!, zu en !l e oever1!-eu~-generaa een et~en-
1' issue to such committee a title deed or title deeds of the domstttel of etgen~omstttels mogen mtretken aan het Komttee 

whole or any portion r~ the outer commonage which may yoor het gehele bmten dot:psv~ld of_ dat g<'deelte ~rv~~n hetwelk 
become vestetl in the ·committee under the provision of this mgevolge het bepaalde biJ dtt arltkel op het h.onntee mocht 
~ection : overgaan : 

. . . ~Iet dien n-rstande uat bet Komitee de jaarlikse rekognitit> 
Pr?vtcled that the co'.nmttte~ ~hall pay the annual qmtrent van twee en dertig pond acht shillings en vijf pence 741! voldoen, 

of .tlurty-two pm~n.<ls ;tght slnllmgs and fivepence lutherto die tot dusverre betaald werd door de municipaliteit Carnarvon, 
pan! by the mumcipah.t~· of Carnarvon and. the .land sl~all be znllende de grond, hoewel de erfpachtsbrief nit kmchte van 
subJect to all the cond1twns attacl~ecl to the qmtrent tttli> to artikel driP van cleze Wet veruietigd is, omlerworpen zijn 
th,e outer ?ommon?ge dated the .stxteenth lby of November, aan al de voorwaarden verbonden "an de erfpachtsbrief van 
UiGO, no~"':tlhst.mdmg. that such tit!~ has been cancelled under het buiten dorpsvelcl, gedateerd de zestiPnde dag van Novem
the pr~nswns of sect1.o~1 llt1W! of tln;~ Ac,t, an~ ~hall further ber 18GO, alsmecle aan de voot·zieningen van \VPt No 1/i 
he subJect to the provtswns of Act No. Hi of 188~ of the Cape van 18112 van de Kaap de Goede Hoop. 
of Good Hope. 1 

15. De jaarlikse belasting van tien shillings sterling die Bela.<tm::n-an 
Tax of ten 15. 'l'he annual tax of ten shillings sterling heretofore t<lt dusverre door de bonder van een erf in het dorp, waaraan tien sh1ll!n~' 
-~~~~n~~ on payable under his Deed of Grant by the holder of an erf weiderecht op het buiten clorp~veld is verbonclen, ingevolge ~~r~~~~nt~n t 
-,.utnre to be in the village to which grazing rights on the outer common- zijn aide van toekenning werd betaald, moet na tle invoering worue;; be-
haid by ~ge are attached shall, after the commencement of this Act, van deze Wet door de persoon, die ingevolge deze \Yet de ~""11door 
0~;f:[1~~f be paiu to the committee by the person who has hecome geregistreerde <'igenaar geworden is van de m<>t d.tt erf 0g~~a~r:;·~n 
to the under this Act the registered owner of the opstal corre- overeenkom!mtlo opstal, aan het Komitee wor<len vold,1an, het Komitet•. 
cum1mttee spontling to that erf ~nd any moneys so derived shall be zullemle alle alclus verkregen gelden v66r deze aangewen<l 

devoted to the payment of the quitrent heretofore payable on tot het hetalen van de rekognitie op het buiten dorps,·eld, 
the outer commonage, to the .making of clams and to the worden aangewend tot het maken van dammen en bet 
opening of ~prings and works of a simil,w nature on the said openen van fontemen en clergelijke werken op tl.tt dorp:;veld : 

) 
commonage: ProviLled that where no opstal has been selected Met dien verstaude dat, waar geen opstal gekoze:1 is ten aan· 
in respect ot any erf, the annual tax aforesaid shall be payable zien van een erf, de voormelde jaarlikse bclasting verschulclig.l 
by the person' entitled to select such opstal, or by the person is do01· de persoon gerechtigd tot het kiezen van zulk een op-
en titled to the rights referred to in section ten hereof. stal, of door tie }lernoon die de rechten heeft vermeld in 

, . artikel I ien van tleze \Vet. 
Cuncell tion 16. :E rom and after the commencement of tl11,; Act 
o~ noniahen!'- th3 restriction against alienation contained in the titles to 16. Met de invoering van deze \Yet is de beperking v.m Intrekkm~ 
~:~1;sct;~~~~~ er\·en N vs. 101 and 142 in the village shall be cancelled vervreemding, bevat in de titelbewijzen van erven Nos. 101 van de k!~J
No•. 101 and and it shall be lawful for the registered owner of either en 142 in het dorp vervallen, zullende de geregistreerde su!e van met
H2. such er£ to dispose cf the same or portions thereof in such eigenaar v,1n zulk een erf daarover of over gedeeltcn ervan d~~;r;~~1tel-

manner as he may deem fit, together with his rights to alsmede over zijn rechten op opstallen en de daaraan bew1jzen van 
op~tallen uncl the grazing rights attached thereto, subject to 'verbonclen weiderechten naar welgevallen mogen be~chikken ~j'!"11 101 en 
the provi~ions of this Act. !behondens het hepaalde hij <leze \Yet. -· 
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17. Xotwithstanding anything to the cont1-ary contained in 17. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat ~echten van 
the title deeds of erven Nos. 2 4 160 and 168 in the village in de grondbrieven van erven No3. 2, 4, 160 en 168 in het ei_g-enaaN!• '~""2' ' ' d d d n · d ~r . . l"t . C erven os. which were granted by the Government to the municipality ?rp, _oor. e negermg. ann e "~ umc1pa I e1t van arnarvon 4, 1&0 en Hi~ 
of Carnarvon, in tPrms of section llti1·tem of Act Xo 14 of mtgermkt }ngevolge ar!ikel del"ften van w~t No. U van 1878 
1878 of the Cape of Good Hope, the owners of the said erven van cJp l\.a.tp de Goede Hoop, hebben. de eigenaars van 
shall be entitled to all the rights on the outer commonage genoemde erven aile rech~~n op het b~uten dorpsveld ver
attaching to those erven when originally granted in 1860, and ?ond~n aan de erven toen ZIJ oorspro?~eh~ ;verd~n toegekel}-d 
the said municipality i~ hereby indemnified agaim,t any claims 111 1860, ~ulle~de geuoem~e munJclpahte~t m1ts deze m~t 
whatsoever that rna;): be made against it by reason that no aansprakehk ZIJn voor emge vordermgen hoegenaamd d~e 
such reference was made in the said title deeds to such l'ights. tegen de~elve gemaakt mochten worden op grond dat d1e 

rechten met vermeld worden in genoemde grondbrieven. 
Votmg · 18. (1) Where an opstal has been selected in respect of an , . . 
powers ~f < erf the owner of such opstal shall acquire nil the rights con- 18. (1) In ?"val e:n opstal mtgekoze111S ten aanz1en van Stem 
postalm,ncr •. ferred on the proprietor of an erf by Act :Xo. 18of 1882 of the een erf 'e1kr1Jgt de e1gPnaar van zulk een opstal alle rechten l~e:oeguhctlen 

Shorl htle. 

· - d · ' · ' f 1 d b" · W t N 18 188'> .a .. opstal Cape of Gootl Hope, and such proprietor Rhall have no aan e PJ'=tend<~I 'an een er 'er een IJ e ~ o: van ~, eig-enaren 
further rights \mder the ~aid Act. van de Knap de Goede Hoop, zu\lende de e1genaar geen 

verdere rechten hebben onder genoemde \Vet. 
(2) When voting in !t>rms .of sectionjive of the sDill Act an (2) Bij 't stemmen ingevolge artikel vu"fvan genoemde \Vet I( 

opstal owner bhall have one vote for every opstal owned by heeft een opstal Pigenaar e!>n stem voor elke door hem bezeten 
him ~nd which is ~we1~ty-five morgen in ex~ent, and if I:e opstal van vijf en twintig morgen groot en wannecr hij een 
owns an opstal winch IS mo:·e than twenty-hve mor'l"e.n m 0pstal bezit van meer dan vijt Pn twintig morgen oppervlaktl' 
extent he ehall have an ~dditlonal vote for every add1honal heeft hij een verdere s'em voor elke verdere vijf en twintig 
twenty-five morgen, provided that no such ownet· shall have morgen, mits geen ci<>enaar er meer dan zes heeft. Zo een 
more votes than six. If any opstal is jointly ow~;etl by two 01 opstal gezamenlik bezeten wordt door twee of mecr personen 
more p~::nonl' on: of them may be chosen by the others to dan kan con van hen door de anderen gekozen worden om ten 
appear and vote Ill respect of such opstal. aanzien van zulke opstal te ~erschiJnen en te stemmen. 

19.T'l'hi,.;, Act shall be read and comtru\'<1 as ouc with 19. D<Ze \\'et wordt al~ tleel beschouwd van \Yet KotteTJtal. 
Act _:No. 11'1 of 1882 of the Cape of Good Hope, and may :No. 18 van 1Sii2 ·v.m de Kaap de Goede Hoop en kan 
be Cited for all purpo~e,.; as the Carnarvon Outer Commonag~ voor aile doelemdeu worde11 aangehaahl als de Carnarvon 
Settlement Act, 19lil. • Bnitcn Dorp8\el<l lit gchngRwer. 1!ll:3. ~ 

" ' 
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