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PROGLAMATICN PROK LAMATIHE. 

By nis Excetnency tun Rigut Honourante Viscount Van Ziyxn Excetuentizm pe. HoogrDELACHTBARE Viscount 

Buxton, 4 Mzumper or His Masesry’s Most Honcur- 
ABLE Privy Counctn, Knigut GRAND Cross OF THE 
Most Distinevisnep OrpER or Saint MiIcHAEL AND 

Saint Geores, Hien Commisstoner. ror SoutH AFRICA, 
GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN AND 

over tun Unton or Soutu Arrica. 

(Apes and by virtue of the powers in me vested by section 
twenty-five of the Precious Stones (Alluvial) Amendment 

Act, 1919, (Act No. 15 of 1919), I do hereby declare, proclaim 
and make known that the said Act shall commence ‘and come 
into operation on the fifteenth day of May, 1919. 

Gop Save tHE Kine. - 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of 
South Africa, at Capetown, this"tenth day of May, one thou- 
sand nine hundred and nineteen. 

BUXTON. 
Governor-General. 

By Command of His Excellency the Governor-General- 
in-Council. 

F. 8S. MALAN. 
No. 68, 1919. 
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SCHEIDEN ORDE vAN St. Micuarn un Sr, 
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Preamble 

PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 

HE following Government Notice is published for general 
information. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the. Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town, 12th May, 1919. 

No. 613] [12th May, 1919. 

Tis notified that His Excellercy the Governor-General has 
been pleased to assent to the following Acts which are 

hereby published for general information, 

No. 14, 1919.] 

PRIVATE ACT 
To empower the Rand Mines Power Supply Company 

Limited, to abstract, use and consume water from 

the storage area in the Vaal River authorized to 

be constructed under the Rand Water Board 

Supplementary Water Supply (Private) Act, 

1914; and to prescribe certain conditions in 

respect of such h abstraction, use and consump tion 
=   

HEREAS the Rand Mines Power Supply Company 
Limited (hereinafter called the Company) is a company 

incorporated with Hmited liability under the laws of the 
Transvaal, and is licensed under the Power Act, 1910, of the 

Transvaal to carry on an undertaking as defined in that Act 
subject to the conditions and obligations imposed thereby : 

And whereas the Company is the registered owner of certain 
land riparian to the Vaal River, being portions of the farms]; 
Leeuwkuil, No. 334, and Klipplaatdrift, No. 336, situate 
in the district of Heidelberg, Transvaal, and has since 

the fourteenth day of September, 1912, maintained and carried 
on under licence as aforesaid on the said land a generating 
station at Vereeniging for the supply of power to certain 
companies mentioned in the said licence, carrying -on mining 
operations within the districts of Krugersdorp, Johannesburg, 
Germiston, Boksburg, Pretoria and Heidelberg, in the Trans- 

vaal Province : 

And whereas the Company has hitherto abstracted water 
from the Vaal River and used the same for cooling and con- 
densing purposes in its generating station and has returned 
such water to the river “and has also abstracted water from 
the river for other purposes connected with the working of 
its generating station which it has consumed and has not 
returned to the river: 

And whereas it is necessary for the working of its generating|~ 
station that the Company should continue to abstract, use 
and consume water as aforesaid: ~ 

And whereas under the Rand Water Board Supplementary 
Water Supply (Private) Act, 1914, the Rand Water Board 
is authorized to construct a barrage or dam across the bed 
of the Vaal River and to impound and store behind that 
barrage a certain maximum quantity of water and to abstract 
a certain quantity of water for the purposes therein specified, 
and is further required so to construct the barrage or dam 
that there can be impounded and stored behind it, in addition 
to the maximum quantity above mentioned, a quantity not 
exceeding 288,000,000 cubic feet, which last-mentioned 
storage accommodation is to be reserved by the Rand Water 
Board for the benefit of owners of land riparian to that portion|g 
of the Vaal River and its tributaries within the storage area 

-of the Board’s works who may be awarded permits to impound 
and store water therein in terms of the Act: 

And whereas the Company’s land on which its generating 
station is erected is riparian to the portion of the Vaal River 
within the storage area: 

And whereas in the Rand Water Board Supplementary 
Water Supply (Private) Act, 1914, and in the Irrigation and 
Conservation of Waters Act, 1912, in so far as it is applicable 
no provision is made by which the Company may be enabled 
to abstract, use and consume water in the manner and in the 

quantity required for the purposes of its generating station : 

‘And whereas it is expedient to empower the Company, 

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

EH volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge- 
mene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 

Kaapstad, 12 Mei 1919. 

No. 613.] [12 Mei 1919. 

FE RMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 
de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed- 

keuring te hechten aan de volgende Wetten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden. 

No 14, 1919.] 

PRIVATE WET 
Om de Rand Mijnen Krachtverschaffings Maat- 

schappij, Beperkt, te machtigen om water te 
onttrekken aan het bewaargebied in de Vaal- 
rivier waarvan de aanleg geautoriseerd is 
krachtens de Rand Waterraad Verdere Water- 
verschaffings (Private) Wet, 1914, en zulk 
water te ge- en verbruiken; en om zekere voor- 
waarden voor te schrijven ten opzichte van zulke 
onttrekking, ge- en verbruik. 

NADEMAAL a de Rand Mijnen Krachtverschaffings Maat- 
schappij, Beperkt (hierin later de Maatschappij ge- 

noemd), een maatschappij is die met beperkte verantwoordelik- 
heid onder de wetten van Transvaal ingelijid is en onder de 
Kracht Wet, 1910, van Transvaal een licentie houdt om een 
onderneming zoals in die Wet bepaald te drijven onderhevig 
aan de daar ‘bij opgelegde voorwaarden en verplichtingen : 

is'van zekere oevergrond langs de Vaalrivier zijnde g gedeelten 
der plaatsen Leeawkuil No, 334 en Klipplaatdrift °No. 336 
gelegen in het distrikt Heidelberg, Transvaal, en sedert de 
veertiende dag van September 1912, krachtens de licentie 
voormeld op de gezegde grond een krachtcentrale te Vereeni- 
ging heeft onderhouden en gedreven voor de verschaffing van 
kracht aan zekere in de gemelde licentie genoemde maat- 
schappijen die mijnoperaties doen in de distrikten Krugersdorp, 
Johannesburg, Germiston, Boksburg, Pretoria en Heidelberg 
in de Transvaal Provincie : 

En nademaal de Maatschappij tot nog toe water aan de 
Vaalrivier heeft onttrokken en hetzelve voor verkoelings- en 
kondenseerdoeleinden in haar krachtcentrale heeft gebruikt en 
zulk water in de rivier heeft teruggestort en tevens water aan 
de rivier heeft onttrokken voor andere doeleinden die in 
verband staan met het gebruik van haar krachtcentrale welk 
laatstgenoemd water zi] “verbruikt en niet in de rivier terug- 
gestort heeft : 

Hin nademaal het voor het gebruik van haar krachtcentrale 
nodig is dat de Maatschappij voortga water als voormeld te 
onttrekken en te ge- en verbruiken : 

Hin nademaal krachtens de Rand Waterraad Verdere Water- 
verschaffings (Private) Wet, 1914, de Rand Waterraad ge- 
autoriseerd is om een stuwdam of dam over het bed van de 
Vaalrivier te bouwen en achter die stuwdam een zekere 
maksimum hoeveelheid water op te dammen en te bewaren 
en een zekere hoeveelheid water voor de daarin uiteengezette 
doeleinden te onttrekken en voorts van de Raad gevorderd 
wordt dat hij de stuwdam of dam zo bouwt dat men achter 
dezelve in bijvoeging tot de bovengenoemdse maksimum 
hoeveelheid een hoeveelheid niet te bovengaande 288,000,000 
kubieke voet opdammen en bewaren kan, zullende laatst- 
genoemde bewaarruimte door de Raad beschikbaar gehouden 

langs dat gedeelte van de Vaalrivier en hare zijrivieren gelegen 
binnen het bewaargebied van de werken van de Raad aan 
wie permitten mochten toegekend worden om daarin water 
op te dammen en te bewaren in termen van de Wet: 

Hn uademaal de grond dey Maatschappij waarop haar 
krachtcentrale is opgericht oevergrond is langs het gedeelte der 
Vaalrivier gelegen binnen het bewaargebied : 

En nademaal in de Rand Waterraad Verdere Waterver 
schaffings (Private) Wet, 1914, en in de Besproeiings en 
Waterbewarings Wet, 1912, in zoverre als dezelve van toe- 

schappij bevoegdheid kan verkrijzen om water te onttrekken 
en te ge- en verbriiken op de wijze en in de mate welke de   notwithstanding anything contained in the said Acts, for the 

: 

doeleinden van haar krachtcentrale vorderen : 

passing is geen voorziening gemaakt wordt waarbij de Maat-. 

Konsicdk 

En nademaal de Maatschappij de geregistreerde eigenaresse - 

moeten worden ten voordele van elgenaars van oevergrond ,
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purpose of continuing to carry on its generating station at 
Vereeniging to abstract water from the Vaal River within the 
storage area and to use and consume the same under certain 
conditions and restrictions : 

And whereas it is also expedient to empower the Board, 
notwithstanding anything contained in the said Acts, to 
impound and store behind the said barrage on behalf of the 
Company surplus water to provide for the water which will 
be consumed by the Company and lost by evaporation in 
consequence of the operation of the Company’s generating 
station described in the First Schedule to this Act: 

And whereas by an agreement between the Vereeniging 
Estates, Limited, and Lewis and Marks, Limited, and the Com- 
pany which is set outin the Second Schedule to this Act the 
Company has obtained facilities whereby it will be enabled 
to store a portion of the surplus water of the Vaal River: 

And whereas it is necessary that the Board should be pro- 
tected against any loss or damage which the Board may sustain 
through the operations of the Company: 

E IT ENACTED by the King’s Mos Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. The Company may abstract, use and consume from the 
Vaal River within the storage area such water as it shall from 
time to time require for the purpose of its existing generating 
station as described in the First Schedule to this Act 
but not for any extension thereof subject to the conditions 
imposed by this Act. 

2. The water to be abstracted from the Vaal River under 
the provisions of section one shall be returned to the river 
within the storage area as pure as when it was withdrawn: 
Provided that the Company may consume for purposes inci- 
dental to the working of its generating station a portion of 
the water so abstracted not exceeding one hundred 
thousand gallons in any one period of twenty-four hours, 
and not exceeding thirty million gallons in any one year, 
which water it shall not be obliged to return to the river: 
And provided further that the water which may be lost by 
evaporation in excess of natural evaporation due directly to 
the use of the water from the river by the Company for cooling 
and condensing purposes, shall be deemed for the purposes 

. of this Act, to amount to two hundred and seventy million 

@.:.. of 
torage 

ecommo- 
ation. 

gallons in each year, and to be part of the water stored within 
the storage area for and on behalf of the Company. 

3. To provide for the water which will be consumed by 
the Company and which may be lost by evaporation as set 
out in section two hereof, the Company is hereby awarded 
accommodation in the storage accommodation referred to in 
sections three (2) and four of the Board’s Act and shall for the 
purposes of this Act and the Board’s Act be regarded as the 
holder of a permit under sub-section (2) of section four 
of the Board’s Act to store a quantity of surplus water not 
exceeding at any one time three hundred million gallons, 
and as if a permit had been awarded to it in terms of section 
twenty of the Irrigation Act, to impound water in the channel 
of the Vaal River for industrial purposes: Provided that 
the water to be impounded and stored on behalf of the Company 
by the Board shall be impounded and stored by the Board only 
at such times and in such manner as the Board is authorized 
to impound and store the quantity of water to which it is 
entitled under section three (1) of the Board’s Act, and under the 
judgment dated the nineteenth May, 1916, of the extraordinary 
water court constituted under the provisions of section fourteen 
of the Board’s Act, : 

ARY, 14rH MAY, 1919. 

En nademaal het geraden is de Maatschappij niettegenstaande 
alles in|de gezegde Wetten vervat te machtigen om ten einde 
haar kmachtceitrale te Vereeniging te blijven drijven water 
aan de |Vaalrivier binnen het bewaargebied te onttrekken en 
hetzelve onder zekere voorwaarden en beperkingen te ge- en 
verbrutken : 

fin nademaai het ook dienstig is de Raad, niettegenstaande 
het in 
genoem le stuwdam ten behoeve van de Maatschappij surplus- 
water o te dammen en te bewaren, om voorziening te maken 
voor het water dat door de Maatschappij verbruikt wordt en 
door verdamping verloren gaat tengevolge van het werk van 
de kradhtcentrale van de Maatschappij, omschreven in de 
Eerste Bilage tot deze Wet: 

En n 
Vereeniging. Estates Beperkt, en Lewis en Marks Beperkt, 
en de Maatschappij, welke overeenkomst in de Tweede Bijlage 
tot deze Wet uiteengezet is, gerieven verkregen heeft waar- 
door zij in staat gesteld wordt een gedeelte van het sur- 
pluswater van de Vaalrivier te bewaren : 

En nademaal het noodzakelik is dat de Raad beschermd 
wordt tegen verlies of schade die hij moge lijden door de 
werkzaamheden van de Maatschappij : 

ryiJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
f4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

1. De} Maatschappij mag aan de Vaalrivier binnen het be- 
waarg bed zoveel water onttrekken, en het gebruiken en ver- 
oruiken| als zij van tijd tot tijd nodig heeft voor de doeleinden 
van haar bestaande krachtcentrale zoals bes hreven in de Hexste 
Bijlage |tot deze Wet maar niet voor enige uitbreiding 
srvan onderhevig aan de bij deze Wet opgelegde voorwaarden. 

2. Het water dat aan de Vaalrivier ingevolge de voor- 
aieningen van artikel een mag worden onttrokken wordt in 
de rivier binnen het bewaargebied even zuiver teruggestort 
als hetzelve was toen het onttrokken werd: Met dien verstande 
dat de Maatschappij voor doeleinden die in verbarid staan 
met het|gebruik van haar krachtcentrale een gedeelte van het 
aldus onttrokken water mag verbruiken, niet te boven gaande 
honderd| duizend gallons in enig tijdperk van vier en twintig 
wur, en] niet te boven gaande dertig millioen, gallons in 
enig jaar welk water zij niet verplicht is in de rivier terug 
te storten: Met dien verstande voorts dat het water dat 
verloren| mig gaan door verdamping, behalv: natuurlike 
verdamping, rechtstreek: veroorzaakt door het gebruik van het 
water ult de rivier door de Maatschappij voor afkoeling en 
kondensatie, voor de doeleinden van deze Wet geacht zal worden 
twee honderd zeventig millioen gallons te bedragen in elk jaar, 
en deel uit te maken van het water voor en ten behoeve van 
de Maatschappij bewaard binnen het bewaargebied. 

3. Om voorziening te maken voor het water dat door de 
Maatschappi] zal worden verbruikt en dat verloren mag yaan 
door verdamping als vermeld in artikel twee van deze Wet, 
wordt mits deze aan de Maatschappij ruimte toegekend in 
de bewaarruimte bedoeld in artikels drie (2) en vier van de 
Raadswet en wordt de Maatschappij voor de doeleinden van 
deze We. en de Raadswet beschouwd als de houder van een 
permit onder sub-artikel (2) van artikel wer van de Raadswet 
om een| hoeveelheid surpluswater te bewaren te eniger tijd 
niet te Jboven gaande drie h nderd millioen gallons en alsof 
haar een permit toegekend werd in termen van artikel twinteg 
van de Besproeiingswet, om water op te dammen in de bedding 
van de \Vaalzivier voor industriéle doeleinden: Met dien ver- 
staande|dat het water door de Raad te worden opgedamd 
en bewaard ten behoeve van de Maatschappij door de 
Raad zal worden opgedamd en bewaard slechts op die 
tijden en op die wijze als de Raad gemachtigd is de 
hoeveelheid water op te dammen en te bewaren waartoe hij 
gerechtigd is krachtens artikel drie (1) van de Raadswet, on 
krachtens de uiispraak gedateerd de negentiende Mei 1916 
van het/buitengewone waterhof ingesteld volgens het béPaalde   bij artikel veeriien van de Raadswet.   

lil 
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to be'stored therein shall, in accordance with the provisions 
of the agreement set out in the Second Schedule to this Act, 
be deducted from the proportionate shares which the Ver- 
eeniging Estates, Limited and Lewis and Marks, Limited, 
and their successors in title as owners of farms mentioned in 
the said agreement are entitled to in the water of the Vaal 
River and in the storage accommodation reserved in section 
three (2) and section four of the Board’s Act for the benefit 
of the owners of land riparian to the storage area. 

5. The points at which the water shall be abstracted and 
returned shall be those shown on the plans deposited in con- 

nection with this Act. in accordance with the Standing Rules 

and Orders of the House of Assembly. 

6. The temperature of the water returned to the river by 
the Company shall be such as not to cause the temperature 
of the water in the storage area at the intake of the Board 
to be. raised above eighty-two degrees Fahrenheit measured at 
the most convenient point in the common delivery pipe within 
the building of the Board’s river pumping station: Provided 
that such water, before measurement of the temperature 
thereof, shall not have been utilised by the Board for cooling 
and condensing purposes. 

7. The Company shall as soon as possible alter commence- 
ment of this Act construct and maintain at such points as 
may be prescribed by the Director all such suitable apparatus 
as he shall consider necessary for measuring the quantity of 
water to be abstracted and consumed in accordance with the 
first proviso to section two, and shall keep daily records of 
such measurements as may be required by the Director, and 
such records and apparatus shall at all reasonable times be 
open to inspection, examination and testing by any duly 
authorized representative of the Board and also by the 
Director or his duly authorized representative. 

8 Whenever the temperature of the water in the building 
of the Board’s pumping station rises beyond eighty-two 
degrees Fahrenheit at the point where it is to be measured 
in terms of section sez of this Act the Company shall be lable 
to the Board as and for damages in a sum calculated in accord- 
ance with the provisions of the Third Schedule to this Act. 
The amounts for which the Company is herein made liable 
shall be recoverable by. the Board from the Company as 
ascertained and liquidated damages on the mere proof of 
such rise of temperature without the Board having first to 
prove that any damage has actually been suffered by it in 
consequence of such rise of temperature: Provided, however, 
that the aggregate amount payable by the Company in respect! 
of one calendar year shall not exceed the sum of five thousand 
pounds, if the temperature has not exceeded ‘ninety degrees 
Fahrenheit during that period, or ten thousand pounds if 
the temperature has exceeded ninety degrees but has not 
exceeded ninety-five degrees Fahrenheit during that period : 
Provided further that the liability of the Company shall not 
begin to run until the lapse of six hours after the Board 
shall have notified the Company that the mean temperature 
for the preceding six-hour. period has exceeded seventy-eight 
degrees Fahrenheit. 

9. Any pollutions caused to the water in the storage area 
owing to any injurious matter having been introduced into 
the water abstracted from the Vaal River under section one 
hereof shall be an offence by the Company under section eighteen 
of the Board’s Act. 

10. Except as by this Act specially otherwise provided 
nothing therein contained shall be construed as :— 

(@} derogating from any powers or rights which the 
Board may exercise or possess under the Board’s| 

daarin te worden bewaard wordt, overeenkomstig de bepalingen Y“'e" te 
' worden afg 

van de overeenkomst vermeld in de Tweede Bijlage tot deze trokken va 
Wet, afgetrokken van de proportionele aandelen waartoe de aandelen 
Vereeniging Estates, Beperkt, en Lewis en Marks, Beperkt, van Veree 
en hun opvolgers in titel als eigenaars van plaatsen genoemd ging Wstat 
in voormelde overeenkcmst gerechtigd zijn in het water Lewis & 
van de Vaalrivier en in de bewaarruimte witgehouden in artikel Marks, Bey 
dite (2) en artikel vier van de Raadswet ten voordele van de 
eigenaars van oevergrond gelegen aan het bewaargebied. 

5. De punten waar het water onttrokken en teruggestort Punten we 
wordt zijn die welke aangetoond staan op de plannen die water m0€ 
gedeponeerd zijn in verband met deze Wet overeenkomstig iron er 
het Reglement van Orde van de Volksraad. teruggesto 

6. De temperatuur van het water, hetwelkde Maatschap- Tempera- 
pij in de rivier terugstort, moet zodanig zijn dat het niet ver- pour vos 
oorzaakt dat de temperatuur van het water in het bewaar- water. @ 

gebied ter plaatse van de waterleiding van de Raad boven 
twee en tachtig graden Fahrenheit rijst wanneer men deze 
temperatuur meet bij bet geriefelikste punt in de algemene 
toevoerpijp binnen het gebouw van het rivier pompstation van 
de Raad: Met dien verstande dat zodanig water védér het 
opnemen van de temperatuur ervan, niet door de Raad zal 
zijn gebruikt voor afkoeling en kondensatie. 

7. Zo spoedig mogeélik na de inwerkingtreding dezer Wet Peiltoestel 
bouwt en onderhoudt de Maatschappij op zodanige plaatsen len en me 
als door de Direkteur mochten worden aangeduid de geschikte invichemnee 
inrichtingen die hij nodig acht voor het meten van de hoeveel- schappij t 
heid water die volgens het eerste voorbehoud op artikel twee verschafter 
onttrokken en verbruikt mag worden, en houdt dagelikse aan- 
tekeningen van zulk meten als de Direkteur mag verlangen, 
zullende die aantekeningen en inrichtingen op alle redelike 
tijden door iedere behoorlik gemachtigde vertegenwoordiger 
van de Raad alsook door de Direkteur of diens behoorlik 
gemachtigde vertegenwoordiger geinspekteerd, nagezien en 
getoetst mogen worden. 

8. Telkens wanneer de temperatuur van het water in het Boete voor 
gebouw van het pompstation van de Raad stijgt boven twee te hoge 
en tachtig graden Fahrenheit op het punt waar de opneming ater ate 
overeenkomstig artikel zes van deze Wet geschiedt is de Maat- pos 
schappij aansprakelik tegenover de Raad voor schadeloos- 
stelling voor een som berekend overeenkomstig de bepalingen 
van de Derde Bijlage tot deze Wet. De Raad verhaalt op 
de Maatschappij de bedragen waarvoor deze hierbij} aan- 
sprakelik gesteld wordt als vastgestelde en likwide schadeloos- 
stelling bij bloot bewijs van zodanige stijging van temperatuur 
zonder dat de Raad eerst behoelt te bewijzen dat hij werkelik 
schade geleden heeft ten gevolge van zulk een stijging van 
[temperatuur: Met dien verstande echter dat het gezamenlik 
bedrag door de Maatschappij verschuldigd ten aanzien van 
een kalenderjaar niet zal te boven gaan de som van vijf duizend 
pond, wanneer de temperatuur gedurende dat tijdperk niet 
hoger. geweest is dan negentig graden Fahrenheit, of tien 
duizend pond wanneer de temperatuur gedurende dat tijdperk 
hoger geweest is dan negentig graden, doch niet hoger 
dan vijf' en negentig graden Fahrenheit: Met dien ver- 
stande voorts dat de aansprakelikheid van de Maat- 

schappij eerst zal aanvangen na verloop van zes uren 
nadat de Raad de Maatschappij verwittigd zal hebben dat de 
igemiddelde temperatuur voor het’ voorafgaande tijdperk van 
zes uren boven acht en zeventig graden Fahrenheit is geweest. 

9. Verontreiniging van het water in thet bewaargebied Verontreir 
doordat schadelike zelfstandigheden gebracht worden in het ging van 
water aan de Vaalrivier onttrokken krachtens artikel een van. weter binr 
deze Wet zal een overtreding zijn door de Maatschappij gebied een 
krachtens artikel achtiien van de, Raadswet. overtredin 

10. Behalve waar deze Wet uitdrukkelik anders bepaald, Voorbe-: 
zal de inhoud daarvan niet geacht worden— houdsbeps 

(a) afbreuk te doen aan! de bevoegdheden of rechten die tingen. 
de Raad mag uitoefenen of bezitten krachtens de   Act; Raadswet ;
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(6) conferring upon the Company any tight of priority (6) de Maatschappij enig voorkeurrecht te verlenen ten   in respect of water impounded or stored by. the aanzien van water opgedamd. of bewaard door de 
Board under the powers conferred upon the Board Raad ingevolge de beyoegdheden door de Raadswet 
_by the Board’s Act ; aan de Raad verleend ; 

(c) imposing upon the Board any liability to the Company (c) de Raad enige aansprakelikheid op te leggen tegenover 
: in respect of any loss of water in the storage area de Maatschappij ten jaanzien van enig verlies van 

from. any cause whatever ; water in het bewaargebied door. welke oorzaak ook ; 
(d) imposing upon the Board any obligation not imposed (d) de Raad enige verplichting op te leggen niet opgelegd 

by the Board’s Act. door de Raadswet. 

efinitions JJ. In this Act unless inconsistent with the context— 11. In deze. Wet tenzij zulks onbestaanbaax is met de Woordbepa- 
“ Board” shall mean Rand Water Board; samenhang— cc m ingen. 
“ Board’s Act” shall mean Rand Water Board Supple- betekent _ Baad de Rand Waterraad ; , mentary Water Supply (Private) Act, 1914; betekent “ Raadswet’”’ de Rand Waterraad Verdere 
“company ” shall mean the Rand Mines Power Supply Waterverschaftings (Private) Wet, 1914; 

betekent ‘‘ Maatschappij’] de Rand Mijnen Kracht- | C Limited ; 
‘toe? hall bh, verschaflings Maatschappij, Beperkt ; “director”? shall have the meaning assigned to that 

@ ~ term by the Irrigation and Conservation of Waters heeft “Direkteur” de bpetekenis: daaraan., toogewezeu: 
Act, 1912; door de Besproeiings en Waterbewarings Wet, 1912; 

“ storage area * shall mean the storage area mentioned in betekent “ bewaargebied ”|het_bewaargebied vernield in’ 
artikel vier van de Raind- Waterraad Verdere, Water- tic f the Rand Water Board Suppl ~ secticn four of the Ran ater-Board Supplemen verschaffings (Private) |Wet, 1914 : 

tary Water Supply (Private) Act, 1914 ; ae 
« generating . station» (en © power” shall have the hebben “ krachtcentrale”| en: “ kracht.” de betekenis 

- meaning assigned to these expressions respectively in aan deze uitdrukkingen respektievelik toegewezen 
the Power ie 1910, of the ‘pressions | p y in de Kracht Wet, 1910, van de Transvaal. 

hort title, 12. This Act may be cited for all purposes as the Rand 12. Deze Wet kan voor plle doeleinden worden aan- Korte titel. 
Mi P Supply CG Water Supply (Private) Act, gehaald als de Rand Mijnen Kr achtverschaffings Maatschappij M ais. ower Supply Company Water Supply (Private) Ac | Waterverschetings (Private) Wet, 1919,   

 



“of the Company), and The Rand Mines Power Supply Com 

UNION GAZET 

First Schedule. 

Description oF Company’s GENERATING STATION. 

The Company’s generating station referred to in this Alct is situated 

at Vereeniging on an aréa of land belonging to the Compg ny, in extent 

21 morgen 371 square roods, being portion of the farms Leeuwkuil 

No. 334, and Klipplaatdrift No. 336, in the District of Heidelberg, 

Transvaal, as more particularly shown in the plan dep 

nection with this Act under the Standing Rules and Orders 

of Assembly and comprises four, generating units havin 
capacity of fifty thousand kilo-watts. 

Second Schedule: 

sited in con- 
of the House 

i a combined 

AGREEMENT entered into between the Vereeniging Espates Limited 

and Messrs. Lewis & Marks Limited (hereinafter jointly called the 

Owners) of the one part (the Vereeniging Estates Limit d being duly 

represented herein) by Samuel Marks and, Douglas Flemmer Gilfillan, 

in terms of a resolution taken at a meeting of that Compary’s Directors, 

held on tho eighth day of February, 1919, and Lewis & M arks Limited 

being duly represented herein by the said Samuel Marks, a Director 
pany Limited 

(hereinafter called the Power Company) of ‘the other part, duly repre- 

sented herein by Major the Honourable Walter Lewis F 

in his capacity as Chairman of the Power Company. 

Wurreas the Power Company is the registered own 

land riparian to the Vaal River, being portions of the far 

No. 334 and Klipplaatdrift No. 336 situated in the district 

Transvaal, and has since the fourteenth day of September 

tained and carried on under licence as aforesaid,on th 

generating station at Vereeniging for the supply of poy 

agot, D.S.0.. 

er of certain 
Leeuwkuil 

{ Heidelberg, 
, 1912, main- 
said land a 

er to certain 

companies mentioned in the said licence, carrying mining operations 

on within the districts of Krugersdorp, Johannesburg 

Boksburg, Pretoria and Heidelberg, in the Transvaal Pr 

AND Wuereas the Company has hitherto abstracted water from the 

, Germiston, 
vines : 

Vaal River and used the same for cooling and condensin purposes in 

its generating station and has returned such water to he river and 

has also abstracted water from the river for other purposes connected 

with the working of its generating station, which it has 
has not returned to the river: 

onsumed and 

AND WHEREAS it is necessary for the working of its generating station 

that the Power Company should continue to abstract, use 

water as aforesaid :. 

and consume 

Anp WHEREAS under the Rand Water Board Supplementary Water 

Supply (Private) Act, 1914, the Rand Water Board is authorized to 

construct a barrage or dam across the bed of the Vaal [River and to 

impound and store behind that barrage a certain maximnum quantity 

of water and to abstract a certain quantity of water for 

therein: specified, and is further required so to construc 
the purposes 
the barrage 

or dam that there can be impounded and stored behind if, in addition 

to the maximum quantity above mentioned, a quantity pot exceeding 

288,000,000 (two hundred and eighty-eight million) cubip feet, which 

last-mentioned storage accommodation is to be reserved |by the Rand 

Water Board for the benefit of owners of land riparian tq 

of the Vaal River and its tributaries within the storag¢ 

Board’s works, who may be awarded permits to impou 

water therein in terms of the Act: 

Anp Wuernas the Company’s land on which its gene 

is erected is riparian to the portion of the Vaal River with 

area : oo 

Anp Wuerzas in the Rand Water Board Suppleme 

Supply (Private) Act,-1914, and in the Irrigation and Ca 

that portion 
area of the 

nd and store 

ating station 
n the storage 

mtary Water 
servation o! 

Waters -Act, 1912, in so far as it-is applicable, no provision is madc 

by which the Company may be enabled to abstract, use 

water in the quantity required for the purposes of its gener 

Anp Wuergas the Owners are together the registered 

farms set out in the Schedule hereunto attached, all of whic 

to the Vaal River and abutting on the said storage are 

Anp Wuerras the Power Company is promoting a 

empowering it to abstract, use and consume water fo 

generating station from the storage area in the Vaal Rive 

to be constructed under the Rand Water Board’s § 

Water Supply (Private) Agt, 1914: 
Anp WuHeErEss the Power Company has applied to th 

consent that the Power Company shall be granted a rig 

said Private Bill to consume a quantity of surplus water 

three hundred million (300,000,000) gallons per annum an 

and store water for the purposes aforesaid in the storage aq 

of 288,000,000 (two hundred and eighty-eight million) eubie 

to the extent of 300,000,000 (three hundred million) g 

one time and that the proportionate share in the said stor 

dation for which the owners are entitled to obtain a pery 

said Act and the water to which the owners*are entitled 

owners shall be reduced by the quantity of water cons 

Company and lost by evaporation in terms of section tw 

Private Bill; ‘ 

and consume 
ting station : 

wners of the 
lh are riparian 
BL 

private Bill 
its existing 

r, authorized 
upplementary 

ne Owners tc 
ht under the 
hot exceeding 
i to impound 
commodaticn 
feet aforesaid 
Mons at any 
ge accommo- 
nit’ under the 
to as riparian 
umed by the 
io of the said   
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Eerste Bijlage. 

BESCBRIJVING VAN DE KRACHTCENTRALE VAN DE MAaTSCHAPPIS 

De in deze Wet aangehaalde krachtcentrale van de Maat- 

schappij is gelegen te Vereeniging op een stuk grond behorende aan 
de Maatschappij groot 21 morgen 371 vierkante roeden zijnde gedeelte 
der plaatsen Leeuwkuil No. 334 en Klipplaatdrift No, 336, in 
het distrikt Heidelberg, Transvaal, zoals meer in het biezonder aange- 
toond op het plan dat gedeponeerd is in verband met deze Wet ingevolge 
het Reglement van Orde van de Volksraad en omvat vier ontwikkelings 

eenheden met een gezamenlike kapaciteit van vijftig duizend kilo-watts. 
    

Tweede Bijlage. 
OVEREENKOMST aangegaan tussen de Vereeniging Estates, Beperkt 

en de heren Lewis en Marks, Beperkt (hieronder gezamenlik genoemd 
de Eigenaars) aan de ene zijde (de Vereeniging Estates, Beperkt, hierin 
behoorlik vertegenwoordigd zijnde door Samuel Marks en Douglas 
Flemmer Gilfillan, cvereenkomstig een. besluit genomen op een ver- 
gadering van de direkteuren van die “Maatschappij, gehouden op de 
achtste dag van Februarie 1919, en Lewis en Marks, Beperkt, hierin 
behoorlik vertegenwoordigd zijnde door voornoemde Samuel Marks, 
een direkteur van de Maatschappij), en de. Rand Mijnen Krachtver- 
schaffings Maatschappij, Beperkt (hieronder genoemd de Kracht- 
maatschappij) aan’ de andere zijde, behoorlik hierin vertegenwoordigd 
door Majoor de’ Edelachtbare Walter Lewis Bagot, D.S.O., in zijn 
kapaciteit van Voorzitter van de Krachtmaatschappij. 
Napemaau de Krachtmaatschappij de geregistreerde cigenaar is var. 

zekere oevergrond aan de Vaalrivier, zijnde gedeelten van de plaatsen 
Leeuwkuil No. 334 en Klipplaatdrift No. 336 gelegen in het distrikt 
Heidelberg, Transvaal, en sedert de veertiende dag van September 
1912 op voornoemde grond onder licentie ais voornoemd een kracht- 
centrale te Vereeniging heeft onderhouden en geéksploiteerd voor de 
verschaffing van kracht aan zekere maatschappijen vermeld in genoemde 
licentie, die mijnwerkzaamheden verrichten in de distrikten Krugersdorp, 
ohannesburg, Germiston, Boksburg, Pretoria en Heidelberg, in de 

Transvaal Provincie : 
En Napemaat de Maatschappij tot dusver water onttrokken heeft 

aan de Vaalrivier en het gebruikt heeft voor afkoelings- en kondensatie- 
doéleinden in haar krachtcentrale en zodanig water in ‘de rivier terug- 
gestort heeft en tevens water aan de rivier onttrokken heeft voor andere 
doeleinden in verband met de eksploitatie van haar krachtcentrale, 
dat zij verbruiixt heeft en niet teruggestort heeft in de rivier : 

En Napemaat het noodzakelik is voor de eksploitatie van haar 
krachtcentrale dat de Krachtmaatschappij voortgaat als voormeld 
water te onttrekken, gebruiken en verbruiken : 

En Napemaat krachtens de Rand Waterraad Verdere Waterver- 
schaffings (Private) Wet, 1914, de Rand Waterraad gemachtigd is een 

stuwdam of dam aan te leggen dwars over de bedding van de Vaalrivier, 
en achter die stuwdam een zekere maksimum hoeveelheid water op te 

dammen en te bewaren en een zekere hoeveelheid water te onttrekken 

voor de doeleinden in die Wet uiteengezet, en voorts de stuwdam of 
dam zo moet aanleggen dat daarachter kan worden opgedamd en be- 
waard, behalve de bovenbedoelde maksimum hoeveetheid, een hoeveel- 

heid van hoogstens 288,000,000 (twee honderd acht en tachtig millioen) 

kubieke voct, welke laatstgenoemde bewaarruimte door de Rand Water- 

raad moet worden gereserveerd ten voordele van eigenaars van grond 
gelegen aan de ocevers van dat gedeelte van de Vaalrivier en haar Zij- 
tivieren binnen het bewaargebied van de werken van de Raad, aan wie 
permitten kunnen worden verleend om daarin water op te dammen 
en te bewaren in termen, van de Wet : . . : 

En Napemaat de grond: van de Maatschappij waarop haar kracht- 

centrale opgericht is gelegen is aan de oever van het gedeelte van 
de Vaalrivier binnen het bewaargebied: 

En Naprmaat in de Rand Waterraad Verdere Waterverschaffings 
(Private) Wet, 1914, en in de Besproeiings en Waterbewarings Wet, 
1912, voor zover van toepassing, geen voorziening gemaakt wordt 
vaardoor de Maatschappij in staat gesteld kan worden water te ont- 
rekken, gebruiken en verbruiken in de hoeveelheid -vereist voor de 
docleinden van haar krachtcentrale : 

Ey Naprmaaz de Eigensars gezamenlik de geregistreerde eigenaars 
ijn van de plaatsen vermeld in de hieraangehechte Lijst, alle waarvan 
relegen zijn aan de cevers van de Vaalrivier en uitkomen op het voor- 
melde bewaargebied : 

En Napremaat de Krachtmaatschappij een Privaat Wetsontwerp 
bevordert om haar te machtigen water te onttrekken, gebruiken en 

verbruiken voor haar bestaande krachtcentrale uit het bewaargebied 
in de Vaalrivier, de aanleg waarvan geautoriseerd werd door de Rand 
Waterraad Verdere Waterverschaffings (Private) Wet, 1914: 

En Napemaar de Krachtmaatschappij aanzoek gedaan heeft bij de 
Eigenaars om toe te stemmen dat aan de Krachtmaatschappij onder 
bedoeld Privaat Wetsontwerp cen recht zal verleend worden een hoeveel- 
heid surpluswater te verbruiken niet te boven gaand drie honderd 
millioen (300,000,000) gallons per jaar en water voor voormelde doel- 

einden op te dammen en te bewaren in de bewaarruimte van 288,000,000 

(twee honderd acht en tachtig millioen) kubieke voet voornoemd ten 

bedrage van 300,000,000 (drie honderd millicen) gallons terzelfdertijd 

en dat het proportionele aandeel in de voornoemde bewaarruimte 
waarvoor de eigenaars gerechtigd zijn een permit te verkrijgen onder 

genoemde Wet en het water waartoe de eigenaars gerechtigd zijn als 

oevereigenaars verminderd zal worden door de hoeveelheid water ver-   bruikt door¥de Maatschappij en verloren door verdamping in termen 

van artikel iwee van genoemd. Privaat Wetsontwerp : 
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Anp WHEREAS the Owners have agreed to give such consent subject 
to the conditions hereinafter set forth : 

Now THEREFORE IT 1S: HEREBY AGREED AS FOLLOWS —_ 

1. The owners horeby consent that the Power Company shall, 
terms of section two of the said Private Bill, be granted the right to 
consume a quantity of surplus water not exceeding 300, 000,000 “(three 
hundred million) gallons per annum and to impound and store surplus, 
water within the additional storage accommodation of 288,000,000 
(two hundred and eighty-eight million) cubic feet reserved by the 
provisions of the Rand Water Board Supplementary Water Supply 
(Private) Act, 1914, for the benefit of riparian owners abutting on 
the storage area, referred to in the said Act, to the extent of 300,000,000 
(three hundred million) gallons at any one time and that the proportionate 
share of the storage accommodation for which the owners shall be 
entitled to obtain a permit under the said Act, shall be reduced by 
that extent, and the water to which the owners are éntitled to as riparian 
owners shall be reduced by the quantity of water consumed by the 
Company and lost by evaporation in terms of section two of the said 
Private Bill, by an amount not exceeding 300,000,000 (three hundred 
million) gallons per. annuni. 

2. The Power Company shall be entitled in respect of the storage 
for the said volume of 300,000,000 (three hundred million) gallons to 
the benefit of any exemption conferred by section four (3) of the said 
Act attaching to existing storage works at Vereeniging of the Vereeniging| > 
Estates Limited. 

3. The Power Company agrees not to claim any further rights to 
water in the Vaal River ‘in respect of the portions of farms referred 
to in the Preamble. 

In witness whereof the parties have hereunto set their hands at 
Cape Town this twenty: eighth day of February, 1918. 

S. MARKS. 
D. F. GILFILLAN. 
WALTER L. BAGOT. 

As WITNESSES : 

1. G. M. CLARK. 
2. BERNARD PRICE. 

. r 

ScoepuLe or LANDED PROPERTIES OWNED BY THE VEREENIGING 
Estares Limitep IN THE ORANGE Free State Province 
RIPARIAN TO THE VaaL River. 

  

  

No. Name of Farm. District. Morgen. Sq. Roods. 

9 | Bankfontein Heilbron 4315 250 
121 | Maecauvlei Heilbron 4297 502 
152 | Rietfontein Heilbron 2983 5204 
152 | Rietfontein Erf .. eee 275 
259 | Zandfontein - | |. 3590 303     
  

ScHEDULE OF LANDED PROPERTIES OWNED BY THE VEREENIGING 
Estates Limitmep IN THE TRANSVAAL RIPARIAN TO THE VAAL 

Ex NapEemMaaL de EHigenaars overeengekomen zijn om zodanige toe- 
stemming te verlenen onderworpen aan de voorwaarden hieronder 
uiteengezet : - 

ZIJ HET DERHALVE MITS DEZE OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT :— 

1. De Higenaars geven mits deze hun toestemming dat de Kracht- 
maatschappij, in termen van artikel twee van voormeld Privaat Wets 
ontwerp, het recht verleend wordt een hoeveelheid surpluswater te 
verbruiken, niet te boven gaand 300,000,000 (drie honderd millioen) 
gallons per jaar en surpluswater op te dammen en te bewaren binnen 
de additioncle bewaarruimte van 288,000,000 (twee Fhonderd acht en 
tachtig millioen) kubieke voet uitgehouden door de bepalingen van de 
Rand Waterraad Verdere Waterverschaffings (Private) Wet, 1914, 
ten voordele van de oevereigenaars grenzend aan het bewaargebied, 
bedoeld in genoemde Wet. ten bedrage van 300,000,000 (drie honderd 
millioen) gallons terzelfdertijd en dat het proportionele aandee]l van 
de bewaarruimte waarvoor de eigenaars gerechtigd zullen zijn een 
permit te verkrijgen onder genoomde Wet, zal worden verminderd met 
dat bedrag, en het water waartoe de Higenaars gerechtigd zullen zijn 
als oeVereigenaars zal worden verminderd door de hoeveetheid water 
verbruikt door de Maatschappij en verloren door verdamping in termen 
van artikel twee van genoemd Privaat Wetsontwerp, door een bedrag 
niet te boven gaande 300,000,000 (drie honderd milflioen) gallons per jaar. 

2. De Krachtmaatschappij zal ten aanzien van de bewaring van het 
genoemde volume van 300,000,000. (drie honderd millioen) gallons 
serechtigd zijn tot het voordeel van enige vrijstelling verleend door 
artikel wer (3) van genoemde Wet in verband met bestaande ‘bewaar- 
werken te Vereeniging van de Vereeniging Estates, Beperkt. 

3. De Krachtmaatschappij verbindt zich geen aanspraak te maken 
»p verdere rechten op water in de Vaalrivier ten aanzien van de gedeelten 
van plaatsen genoemd in de Konsiderans. 

Ten blijke waarvan de partijen hieraan hun handtekening gehecht 
hebben te Kaapstad, deze acht en twintigste dag van Februarie 1919. 

(Getekend) 8. MARKS. 
(Getekend) D. F. GILFILLAN. 
(Getekend) WALTER L. BAGOT. 

ETUIGEN : 

1. (Getekend) G. M. CLARK. 
2. (Getekend) BERNARD PRICE, 

Lisst vAN PLAATSEN HET EIGENDOM ZIJNDE VAN DE VEREENIGING 
Ustatus, BrrEerkKT IN DE Orange Vaissraat PROVINCIE AAN DE 

‘ OEVER VAN DE VAALRIVIER. 

  

  

No. Naam van Plaats. Distrikt. Morgen. Vk. Roeden. 

9 |} Bankfontein Heilbron 4315 250 
121 | Maccauvlei Heilbron 4297 502 
152 | Rietfontein .. | Heilbron 2983 5204 
152 | Rietfontein Eri .. } . . 1 275 
259 | Zandfontein os ve 3590 303       

Ligst van PLAATSEN HET EIGENDOM ZIJNDE VAN DE VEREENIGING 

EstaTEs, BEPERKT IN TRANSVAAL AAN DE OEVER VAN DE 

  

  

  

    
  

River. VAALRIVIER. 

No, Name of Farm. District. Morgen. Sq. Rood sj} No. Naam van Plaats. Distrikt. Morgen. Vk. Roeden. 

562 lipfontein. . Potchefstroom I 36 0 581 562 Klipfontein Potchefstroom ©} 1360 "581 
133 | Panfontein .. Heidelberg 4780 — 133 | Panfontein .. Heidelberg 4780 —. 
834 | Leeuwkuil .. Heidelberg 4872 ~ 185 334 | Leeuwkuil .. Heidelberg 4872 135 
307 | Uitvlugt Heidelberg 2027 135 307 | Uitvlugt Heidelberg .. 2027 135 
3818 | Vischgat .. Heidelberg 1831 —_ 318 | Vischgat.. Heidelberg .. | 1831 —_— 
336 | Klipplaatdrift Heidelberg 2383 226 336 | Klipplaatdrift Heidelberg .. 2383 226 

SCHEDULE OF PROPERTY OWNED By Lewis & Marks LiMItep IN THE 
TRANSVAAL RIPARIAN TO THE VAAL RIVER 

Lust VAN EIGENDOM TOEBEHOREND 4AN Lewis EN Marks, Bererkt 
in TRANSVAAL AAN DE. OEVER VAN DE VAALRIVIER. 

  

No. Name of Farm. District. Morgen. Sq. Roods. No. Naarn van Plaats. Dist rikt. Morgen. Vk. Roeden. 
  

562 Klipfontein.. Potchefstroom 1484 92 

    
562 | Klipfontein Potchefstroom 1484 92 

    
. ion 
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- Third Schedule. 

For the purpose of calculating the amounts to be paid by the Company 
to the Board, under section cight of this Act, the temperature in respect 
of which such amounts are payable shall be the mean‘of the temperature 
measured during each consecutive six-hour period of the day by means 

-of such temperature-measuring apparatus to be provided and installed 
at the expense of the Company as may be mutually agreed upon or 
failing agreement as ‘shall be required by the Director.’ The amounts 
payable by the Company as set forth in the Table below shall be in 

' “respect ‘of each stich period of six hours. 

TABLE. 

Derde Bijlage. 

Ter berekening van do bedragen te worden betaald door de Maat- 
schappij aan de Raad ingevolge artikel acht van deze Wet, zal de tem- 
peratuur ten aanzien waarvan zulke bedragen verschuldigd zijn, het 
gemiddelde zijn van de temperaturen opgenomen gedurende elk achter- _ 
eenvolgend tijdperk van zes uren van de dag door middel van zodanige 
ternperatuur meettoestellen te worden -verstrekt en geinstalleerd op 
kosten van de Maatschappij als wederzijds mocht worden overeenge- 
komen of bi] gebreke van overeenkomst, als gevorderd zal worden door 
de Direkteur. De bedragen verschuldigd door de Maatschappij als 
vermeld in onderstaande Tabel zijn ten aanzien van elk zodanig tijdperk 
van “es uren, : 

  

  

  

TABEL. 

: Amount payable oo Bedrag verschuldigd. 

-Temperatures in degrees Fahrenheit. per six-hour Temperaturen in graden Fahrenheit. per tijdperk van zes 
. . . period. ‘ uren. 

Over 82 but‘not exceeding 83 . oe £10 Boven 82 maar niet te boven gaand 83... os £10 

‘ » 83 ” oy, 84 Le + ve £25 » «83 ” ” 84... . £25 

» 84 «y, Soggy ne 85 ve + + £50 » 84 ” ” 85 .. + £50 

4, 85 » oy 86 os ne £85 » 85. ” a 86 .. . £85 

', 86,4, “yy 37 : £130 » 86 ‘ ” 87 .. £130 

- 4 87°, » ~ 88 ve £185 » 87 7 . 88 .. £185 

» 88, yy 89 £250 » 88 v >. 89 .. " £250 

» 89 % ” 90 £325 » 89 ” . 90 .. | £325 
(90! 3 91 £410 » 90 Hl... | £410 

49 OL gy 92 £505 >» Ot ” ” 92... £505   
  

For each succeeding degree of temperature an additional £100 shall 
be added to the amount payable for each six-hour period.   Voor elke opvolgende graad van temperatuur zal een verdere £100 

gevoeged worden bij het bedrag versehuldigd voor elk tijdperk van 
zes uren,
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ACT 
To amend further the Precious Stones Ordinance 

, 1903 of the Transvaal and to provide for the 
application of certain provisions of this Act 
relating to alluvial diggings in the Transvaal, 

.to alluvial diggings in other Provinces of the 
Union. 
  

  

Be IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
- the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— , 
1. Section two of the Precious Stones Ordinance 1908 of the 

Transvaal (hereinafter referred to as the principal law) is hereby 
Qin 
otcertain 

lefinitions amended by the deletion therefrom of the definitions of the 
n ‘section . ‘ “Ge : . ry ones ' . ” d tl b wo of expressions “ private lanc and prospecting “ and the sub- 

Irdinance stitution of the following new definitions of those expressions 
No. 66 of — respectively :— 
1903 “private land” shall mean any area of land which is 

not Crown land; “prospecting” shall mean and 
include all work which is necessary for or incidental 
to the search for precious stones or which is required 
for the purpose of determining whether precious stones 
exist in sufficient quantities to justify the mining 
commissioner in granting a certificate of discovery 
and shall include trial-washing to such extent as 
may be permitted or determined by the mining 
commissioner. 

Transvaal). 

Amendment 2, Section forty-one of the principal law is hereby amended 
2 section by the deletion therefrom of the words “ whilst they are held 
Oat by such discoverer in his own right” and by the substitution 

ayance No. 
36 of 1903 

for those words of the following words :— 
“whilst they are being worked to the satisfaction of the 

“Pransvaal). mining commissioner.” 

Amendment 3, Section forty-two of the principal law is hereby amended 
ot Boetion by the deletion therefrom of the words ‘one hundred claims 
of Dean, or a number of claims therein equal to. three-tenths of the 
nance No, 66 extent of his land proclaimed, whichever of the two is the 
rf 1903 greater, on payment by him of the licence moneys thereon 
“Cransvaal) one month in advance ” and by the substitution for those words 

of t e following words :— 
two hundred claims which shall be free from the pay- 

ment of licence moneys and in respect of which a 
certificate of owners’ claims shall be issued by the 
mining commissioner to the owner ” 

Amendment 
xf section 
‘qm four of 

M@Paance 
No. 66 of 
L903 
Transvaal). 

4. ‘ ection forty-four of the principal law is hereby amended 
by the deletion of the proviso at the end of that section. 

5. Seccions forty-six, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, 
Sifty-three and fifty-four of the principal law are hereby repealed. 

Repeal of 
rertain 
sections of 
Irdinance 
Yo. 66 of 
1903 
“Transvaal). 

Persons 
mtitled to 
reg anc the 
slaees where 
ind times 

6. (1) After the expiry of three months from the commence- 
ment of this Act any white male person of the age of eighteen 
years and upwards being the holder of such a digger’s certificate 
as is described in section eleven of this Act may, on payment 

when of licence moneys as hereinafter provided, obtain from 

oe the mining commissioner a licence called -a claim licence 
yermitted, Which shall be in the form prescribed by regulation. A 

claim licence shall entitle the holder during the currency 
thereof to pegin the manner prescribed by regulation upon any 

X   

ix 

No. 15, 1919.] 

WET 
Tot verdere wijziging van de Edelgesteenten Ordo- 

nantie 1903 van Transvaal en tot toepassing van - 
zekere bepalingen van deze Wet betreffende: 
alluviale delverijen in Transvaal, op alluviale 
delverijen in andere Provincies van de Unie. 

ie HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, . 

als volgt :— 

1. Artikel twee van de Hdelgesteenten Ordonantie 1903, Wilziging 
van Transvaal (hieronder genoemd de hoofdwet) wordt bij van zekere 
deze gewijzigd door vervanging van de omschrijvingen van de bepalingen 
uitdrukkingen ‘ private grond’’ en “ prospekteren’’ door in artikel 
de volgende nieuwe omschrijvingen van bedoelde uitdruk- twee van_ 
kingen respektievelik :— Rrdone mee 

“private grond” betekent elk terrein dat geen Kroon- 1903. “ 
grond is; “ prospekteren”’ betekent en omvat alle (Transvaal). 
werkzaamheden die nodig zijn voor of voortvloeien 
uit het opsporen van edelgesteenten of die vereist 
zijn ten einde te kunnen vaststellen of edelgesteenten 
in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn om het 
uitreiken van een certifikaat van ontdekking door 
de mijnkommissaris te rechtvaardigen, zullende daar- 
onder begrepen zijn proefwassen in zodanige mate 
als de mijnkommissaris mocht toestaan of bepalen. : 

2. Artikel een en veertig van de hoofdwet wordt bij deze Wijziging 
gewijzigd door vervanging van de woorden “ zolang zi] door van artikel 
zodahige ontdekker uit eigen hoofde gehouden worden” &" & veering 
door de volgende woorden :— van Ore 

“zolang zij ten genoegen van de minkommissaris be- 66 van 1903 
werkt worden,” (Transvaal) 

3. Artikel twee en veertig van de hoofdwet wordt bij deze 
gewijzigd door schrapping daaruit van de woorden “ een 
honderd claims of een aantal claims daarin gelijk aan drie- 
tienden van de omvang van zijn geproklameerde grond, naar 
gelang welke van de twee de grootste omvang heeft, tégen No. 66 van 
betaling door hem een maand vooruit van de licentiegelden 1903 
daarop” en door indeplaatsstelling daarvoor van de volgende (Transvaal). 
woorden :— 

“twee honderd claims welke vrijgesteld zullen zijn van 
de betaling van licentiegelden en ten aanzien waarvan 
een certifikaat van eigenaarsclaims door de mijn-. 
kommissaris aan de eigenaar uitgereikt zal worden.” | 

4, Artikel vier en veertig van de hoofdwet wordt bij deze 
gewijzigd door schrapping van de voorbehoudsklausule aan van artikel 
’ . . vier en veer- t slot van dat artikel. . tig van 

Ordonantie 
No. 66 van 
1803 
(Transvaal) 

Wijziging 
van. artikel 
twee en veer- 

ig van 
Ordonantie 

Wijziging 

5. Artikels zes en veertig, acht en veertig, negen en veertig, 
vigttig, een en vigftig, drie en viiftig en vier en vijftig van de 
hoofdwet worden bi} deze herroepen. 

Herroeping 
van zekere 
artikels van 
Ordonantie 
No. 66 van 
1903 
(Transvaal). 

6. (1) Na afloop van. drie maanden na de datum van in- Personen tot 
voering van deze Wet kan iedere blanke manspersoon afpennen 
van de leeftijd van achttien jaren en daarboven, die de houder gerechtigd, 
is van het delverscertifikaat bedoeld in artikel elf van wna. von de 
deze Wet, tegen betaling van licentiegelden .zoals hieronder tijden 
voorzien, van de mijnkommissaris een licentie, genoemd een wanueer 
claimlicentie verkrijgen, welke zal zijn in de vorm voorge- #fpemmen +: : : ys : niet ge- schreven bij regulatie. Hen claimlicentie geeft aan de houder oorloofd is 
het recht om gedurende de geldigheid daarvan op de wijze ,



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 14th MAY, 1919. 
  

for which he ‘holds 
authorized by the 

portion of an alluvial digging 
a licence, the number of claims 
licence, provided such portion is proclaimed under the 
principal law and has been declared open to pegging. 
Not more than six shall be the number which may be 

authorized. The claims pegged need not adjoin each other : 
Provided that until the expiry of seven clear days from 
the date upon which the alluvial digging is declared open 
to pegging not more than one claim may be pegged by any 
one person. 

(2) For a period of three months immediately succeeding 
the commencement of this Act, any person entitled to hold 
a claim licence under the ‘principal law shall continue to be 
entitled to obtain or renew a claim licence thereunder but 
shall be entitled to peg claims only as provided by this Act. 

Size and 
shape of 
claims and 
licence 
moneys 
payable. 

Who shall 
be regarded 
as registere 

claim- 
holders. 

Shape in 
which 
claims to 
be pegged, 
maintonance 

of pegs, ete. 

Fm xeess 

.ceging. 

(3) It shall not be lawful to peg a claim in any place which 
has been reserved under the principal law from pegging, or 
in any place where pegging, prospecting or digging is forbidden, 
or which is not open to pegging, and it shall not be lawful to 
peg a claim in any place whatever unless the licence holder 
or his representative is present on the ground with his licence 
in his physical possession. 

(4) Any person contravening any provision of sub-section (3) 
of this section shall be guilty of an offence, and liable on con- 
viction to a fine not exceeding fiity pounds, and his pegging 
shall be deemed to haved been invalid. 

7. (1) The size of a claim, for all the purposes of this Act 
and the principal law shall not exceed forty-five feet by forty- 
five feet (English) and the licence money payable shall be atthe 
rate of five shillings per month per claim or portion thereof: 

Provided that if the claim licence is taken out after the 
fifteenth day of any month the licence moneys payable on 
each claim for the unexpired portion of such month shall be 
two shillings and sixpence. 

(2) All licence moneys payable under sub-section (1) of this!- 
section shall be payable in advance and all claim licences shall 
be registered by the mining commissioner and shall expire on 
the last day of the month of issue. 

(3) If any claim licence in respect of any Claim or portion 
of a claim is not renewed within seven days after it has expired, 
the claim or portion thereof shall lapse and the ground shall 
thereafter be open for pegging, by other persons, in accordance 
with this Act and -notice to that effect shall be posted by the 
mining commissioner at his office. 

8. Any holder of a claim licence, discoverer’s certificate or 
certificate of owners’ claims duly registered as aforesaid shall 
be deemed to be a. registered claim-holder for the purposes 
of any law. 

9. (1) In the pegging of claims under this Act all claims 
or portions of claims shall, where practicable, be pegged in 
rectangular shape and, if required by the mining commissioner, 
trenched, and the pegs to be used and the trenching shall be 
in accordance with regulation. 

(2) Every claimholder shall maintain his pegs and trenching 
in good order, and all data required by regulation to be written 
on the pegs shall be maintained in legible condition, and, if 
any of the pegs or trenches are missing or out of repair, the’ 
claimholder shall put them in repair or replace the same within 
three days from date of notice in writing received by him 
from the mining commissioner. 

(3) If the claimholder, in the opinion of the mining com-/’ 
missioner, fails to comply with any provision of this section 
in respéct of any claim held by him that claim may be declared 
by the mining commissioner to have lapsed and the ground 
shall therealter be open to pegging by other persons. Notice 
to that effect shall be posted by the mining commissioner at 
his office. 

10. (1) Any person who— 

(a) pegs or causes to be pegged, or works, or :holds, 
an area greater than he is entitled to peg under his 
claim licence, discoverer’s certificate or certificate of 
owner’s claims: or 

(6) wilfully pegs, causes to be pegged,.or works, or holds   

bij regulatie voorgeschreven het aantal claims bij de licentie 
toegestaan af te pennen op enig gedeelte van een alluviale 
delverij waarvoor hij een licentie houdt, mits dat gedeelte 
onder de hoofdwet geproklameerd is en voor afpenning 
opengesteld is. Niet ~meer dan zes mogen toegestaan 
worden. De afgepende claims behoeven niet aan elkander 
te grenzen: Met dien verstande dat tot na afloop van 
zeven volle dagen na de datum waarop de alluviale 
delverij voor aipenning openverklaard is, niet meer 
dan één claim door een enkel persoon afgepend mag worden. | 

(2) Gedurende een tijdperk van drie maanden na de datum 
van invoering van deze Wet, zal een ieder die gerechtigd 
is een claimlicentie onder deze Wet te houden, gerechtigd 
blijven een claimlicentie daaronder te verkrijgen of vernieuwen, 
doch zal zijn claims daaronder slechts mogen afpennen zoals 
bij deze Wet voorzien is. 

(3) Het is verboden claims af te pennen op enige plek die 
ingevolge de hoofdwet voor afpennen gereserveerd is of op 
enige plek waar het afpennen, prospekteren of delven verboden 
is of die niet voor afpennen opengesteld is; het Is tevens 
verboden claims op enige plek hoegenaamd af te pennen, 

tenzij de licentiehouder of diens ‘vertegenwoordiger op de grond 
aanwezig is en zijn licentie in zijn persoonlik bezit heeft. 

(4) Ieder die een bepaling van sub-artikel (3) van dit artikel 
overtreedt wordt als schuldig aan een overtreding bij ver- 
oordeling gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond 
zullende de afpenning geacht worden ongeldig te zijn. 

7. (1) De grootte van een claim mag voor alle doeleinden 
van deze Wet en van de hoofdwet niet te bovengaan viji 
en veertig voet bij vijf en veertig voet (Engelse), zullende 
het licentiegeld berekend worden tegen vijf shillings per 
maand per claim of gedeelte daarvan: 

Met dien verstande dat indien de claimlicentie uitgenomen 
wordt na de vijftiende dag van enige maand, de licentiegelden 
betaalbaar op elke claim voor het onverstreken gedeelte van 
zodanige maand, zullen zijn twee shillings en zes pence. 

(2) Alle licentiegelden verschuldigd onder sub-artikel (1) 
van dit artikel zijn vooruitbetaalbaar en alle claimlicenties 
worden door de mijnkommissaris geregistreerd en lopen af 
op de laatste dag van de maand van uitreiking. 

(3) Wordt een claimlicentie ten aanzien van een claim of 
gedeelte van een claim niet vernieuwd binnen zeven dagen 
nadat zij afgelopen is, dan vervalt de claim of het gedeelte 
daarvan. De grond is alsdan open voor afpenning door 
andere personen overeenkomstig deze Wet, zullen de de mijn 
kommissaris een desbetreffende kennisgeving te zijnen kantore 
aanplakken, 

8. Ieder houder van een claimlicentie, ontdekkerscertifikaat Wie ais 
of certifikaat van eigenaarsclaims, die behoorlik als voorzegd goregistreer 
geregistreerd is, wordt voor de doeleinden van enige wet houders be 
aangemerkt als een geregistreerde claimhouder. schouwd 

worden. 

  

Grootte en 
vorm van 
claims en. 
verschuldig 
de licentie 

9. (1) Bij het afpennen van claims onder deze Wet moeten Vorm 
alle claims of gedeelten van claims, waar doenlik, in recht- waarin 
hoek worden afgepend en desverlangd door de mijnkommissaris ©-U™S 

  

afgepend. 
met voren worden afgebakend. De pennen en voren zullen moeten 
overeenkomstig regulaties ingericht zijn. worden 

(2) Elke claimhouder moet zijn pennen en voren in goede onderhoud 
staat onderhouden. Alle gegevens die volgens regulaties Y“ Porno: 
op de pennen geschreven moeten staan, zullen in leesbare toe- 
stand onderhouden worden en alle pennen of voren die zoek 
of vervallen zijn, moeten binnen drie dagen van de datum 
van kennisgeving in geschrifte door hem van de mijnkom- 
missaris ontvangen, door de claimhouder door andere ver- 
vangen of hersteld worden. 

(3) Voldoet een claimhouder naar de mening van de mijn- 
kommissaris niet aan een voorschrift van dit artikel betreffende 
een door hem gehouden claim, dan kan de petrokken claim 

door de mijnkommissaris vervallen worden verklaard, zullende 
de grond alsdan door andere personen mogen worden afgepend. 
Ken desbetreffende kennisgeving zal door de mijnkommissaris 
te zijnen kantore worden aangeplakt. 

10. (1) Teder die— Te veel 
(a) een terrein groter afpent of laat afpennen of bewerkt #fpennen. 

of houdt dan hij volgens zijn claimlicentie, ontdek- 
kerscertifikaat of certifikaat van eigenaarsclaims mag 
afpennen; of : 

(8) moedwillig een claim afpent, laat afpennen of bewerkt
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@: 
emiticate 

hos 
equired of 
verson 

a claim in excess of the size prescribed by this Act, or 
for which he does not hold a current claim licence, 
discoverer’s certificate or certificate of owner’s claims ; 
or 

(c) pegs, causes to be pegged or works any ground without 
the authority preseribed by this Act, 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine 
not exceeding one hundred pounds and the pegging or working, 
or holding (as the case may be) shall be unlawful and invalid. 

(2) Any person unless duly representing some other person 
in terms of sub-section (3) of section stz of this Act, who pegs 
any claim or portion of a claim in any other name than his 
own shall be hable on conviction to the penalties mentioned 
n sub-section (1) and the pegging shall be unlawful and invalid. 

U1. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 
siz of this Act, no person shall be entitled, after the commence- 
ment of this Act, to have any claim licence renewed or to obtain 

eeking to be @ new claim licence for any claim or part of a claim in any 
egistered as proclaimed alluvial digging and no white person shall be 
laimholder. 

        
        

employed by any holder of a claim licence unless he produces 
to the mining commissioner or other registering officer a 
digger’s certificate which has been obtained at any proclaimed 
alluvial digging in accordance with the following provisions, 

that is to say :— 

(a) he may apply to the diggers’ committee for the digging 
in which he proposes to take out a claim licence 
or in which he desires to work, ‘for a digger’s certifi- 
cate, and shall satisly the committee that he is of 
good character and a fit and proper person to hold 
such a claim licence. 

The decision of the committee whether or not a 
diggers’ certificate shall be issued to an applicant, 
shall be by a majority of members present at a meet- 
ing called to consider the .application ; 

(b) if for any reason such a decision is not given within 
one month after the receipt of the application 
by the diggers’ committee, or if there is no 
diggers’ committee for the digging, the application for a 
digger’s certificate shall be made to the mining 
commissioner who shall, after making enquiries con- 
cerning the applicant, summon two claimholders or 
holders of digger’s certificates resident within the 
digging to assist him in deciding the application ; 
and the decision shall be by a majority of those three! 
‘persons and shall be given within ten days of the 
application to the mining commissioner. 

The mining commissioner and the persons sum- 
moned by him under this section shall constitute a 
diggers’ committee under this section. 

(c) In the case of a newly-proclaimed digging the mining 
commissioner shall exercise all the powers of the 
diggers’ committee under this section until such time 
as the digging has been placed under the jurisdiction 
of a diggers’ committee, when the provisions 
of paragraphs (a) and (6) of this sub-section shail 

_ apply. 

(d) If an application for a digger’s certificate is refused by 
the persons mentioned in ‘paragraph (a), an 
appeal shall lie in the following manner :— 
The mining commissioner having jurisdiction within 

the said area shall, at the request of the 
appellant, give notice in writing to the chief 
of the detective department or his deputy 
and the chairman of the diggers’ committee for 
the digging of a time and place to be by -the 
said mining commissioner appointed for 
holding an enquiry into the case. Any two or 
more of those three persons present together at 
the time and place appointed shall enquire into 
the case, and consult, if necessary, with the 
diggers’ committee concerned and any other 

of houdt, die groter is-dan bij deze Wet voorge- 
_ Schreven is of waarvoor hij geen geldige claimlicentie, 
ontdekkerscertifikaat of - certifikaat van eigenaars- 
claims houdt; of 

(c) zonder de autoritelt voorgeschreven bij deze Wet 
grond atpent, laat afpennen of bewerkt, 

wordt als schuldig aan een overtreding bij veroordeling gestraft 
met een boete van ten hoogste honderd pond, zullende het 
aipennen, bewerken of houden onderscheidenlik nul en nietig 
zijn. 

(2) Ieder die, tenzij behoorlik. de een of andere persoon in 
termen van sub-artikel (3) van artikel zes van deze wet ver- 
tegenwoordigende een claim of gedeelte van een claim in een 
andere dan zijn eigen naam afpent wordt bij veroordeling 
gestrait met de straffen voormeld in sub-artikel (1), zullende 
het afpennen nul en nietig zijn. 

11..(1) Behoudens het bepaalde in sub-artikel (2) van 
artikel zes van deze Wet is, na de invoering van deze Wet, als claim. 
niemand gerechtigd tot vernieuwing van een claimlicentie houder ge- 
of tot verkrijging van een nieuwe claimlicentie voor een claim registreerd 
of claimsgedeelte in een geproklameerde alluviale delverij ri porden 
en mag geen blanke persoon door een houder van een claim- delvors- 
licentie worden geémployeerd, tenzij hij aan de mijn- certifikaat 
kommissaris of andere registratie beambte een delverscerti- nodis. 
fikaat vertoont, dat op een geproklameerde alluviale delvetij 
verkregen is overeenkomstig de volgende bepalingen, 
namelik :— 

(a) hij kan bij het delverskomitee van de delverij waar 
hij een claimlicentie wenst uit te nemen of waarin 
hij wenst te werken applikatie maken voor een del- 
verscertifikaat en moet ten genoegen van het 
komitee bewijzen dat hij een persoon van goed 
karakter en een geschikt persoon is om zulk een 
claimlicentie te houden. 

De _ beslissing van het komitee of een 
delverscertifikaat al dan niet aan een applikant 
uitgereikt zal worden geschiedt door de meerderheid 
van leden aanwezig op een bijeenkomst belegd ter 
overweging van de applikatie ; 

(6) indien om enige reden‘zulk een beslissing niet gegeven 
wordt binnen een maand na de ontvangst van de 
applikatie door het delvers-komitee of indien er geen 
delverskomitee voor de delverij is, dan geschiedt 
de applikatie voor een delverscertifikaat bij de mijn- 
kommissaris die, na inlichtingen omtrent de applikant 
‘Ingewonnen te hebben, twee claimhouders of houders 
van delverscertifikaten wonende binnen de delverij 
zal oproepen om bij de beslissing van de applikatie 
bijstand te verlenen. De beslissing geschiedt door 
de meerderheid van deze drie personen en wordt 
gegeven binnen tien dagen nadat de applikatie bij 
de mijnkommissaris gemaakt is. 

De mijnkommissaris en de personen door hem 
onder dit artikel opgeroepen vormen een delvers- 
komitee onder dit artikel. 

(c) In het geval van een nieuw geproklameerde delverij 
oefent de mijnkommissaris al de bevoegdheden van 
een delverskomitee onder dit artikel uit tot tijd 
en wijle de delverij geplaatst is onder de jurisdiktie 
van een delverskomitee, als wanneer de bepalingen 
van paragrafen (a) en (b) van dit sub-artikel van toe- 
passing zijn. 

(d) Wordt een applikatie voor een delverscertifikaat 
geweigerd door de personen vermeld in paragraaf 
(a), dan kan op de volgende wijze in beroep worden 
gekomen :— 
De mijnkommissaris die bevoegd is binnen voor- 

melde streek geeft op verzoek van de appellant 
schriftelik kennis aan het hoofd van het 
speurdersdepartement of diens plaatsvervanger ‘ 
en aan de voorzitter van het delverskomitee voor 
de delverij van cen tijd en plaats door bedoelde 
mijnkommissaris te worden bepaald voor het hou- 
den van een onderzoekin de zaak:. Twee of meer van 
deze drie, personen tezamen aanwezig zijnde op de 
bepaalde tijd en plaats onderzoeken de zaak, 
zo nodig na raadpleging van het betrokken 

Persoon dis 

  delverskomitee en andere personen en kunnen 
alsdan Of een delverscertifikaat aan de appellant
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(9) No application for a digger’s 
sidered until the expiry of s 
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and description of the app 
for at least seven days in su, 
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holder thereof when he seck, 
claim licence. 

(f) 

(2) Upon receiving a digger’s cel 
immediately register the same at t 
commissioner, paying thereupon by a 
a registtation fee of one shilling. 
unless cancelled under this “Act, shall ] 
commissioner annually upon paymen 
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certificate shall ¢pso facto lapse. 

(3) Any person (not being an offic 
who is a member of an appellate bod. 
by this section shall be entitled to re 
dated Revenue Fund such sum for hi 
actingassuch member as the magistra 
may determine. 

(4) Any person, who in an applica 
cate makes a false statement, know! 

shall be guilty of an offence and Hiab 
penalties prescribed by law for the c 

(5) Any person who, in any. other 1 
tion of this section shall be guilty. 
conviction to a fine not exceeding on 

(6) Notwithstanding anything in 
any holder of discoverer’s or owner 
be entitled to a digger’s certificate : 
next succeeding section relating to 

tificate shall apply. 

12. The diggers’ committee, or if 
mittee, the ‘mining commissioner, ma 
month’s notice to the holder of a di 
the expiry of a period specified. in 
will be cancelled. Thereupon the bh 
days after the receipt of the n 
with the diggers’ committee ot 

committee or mining commissioner 
not, within a further period of seven 
the notice, the holder may appeal to 

and may the reafte 
ellant, 
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case may be) does 
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pellate body to be         
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toestaan Of de beslissing van het delverskomitee 
bekrachtigen. 

(ec) Wanueer een applikatie voor een delverslicentie 
geweigerd wordt door de personen’ vermeld in 
paragraat (b) of (c), dan kan bij applikatie aan de 
magistraat in beroep worden gekomen bij een lichaam 
bestaande uit de magistraat, het hoofd van het 

, speurdersdepartement of diens  plaatsvervanger 
en een claimhouder te. worden benodemd door de 
mnagistraat. Dit lichaam onderzockt de zaak, zo 
nodig na raadpleging van’ de personen’ vernield in 
paragraaf (6) of (ec), en kan alsdan of een delvers- 
certifikaat aan de appellant toestaan of de beslissing 
van de personen voormeld bekrachtigen. 

({) De beslissing van de meerderheid, van de personen 
vermeld in paragrafen (d) en (e) aanwezig bij het 
onderzoek zal zijn de beslissing op het beroep onder 
dit artikel, 
dingend zijn. 

(g) Geen applikatie voor cen delverscertifikaat wordt 
in overweging genomen védérdat zeven dagen verlopen 
ijn gerekend vanaf de datum waarop aan de oudste 
in dienst en het dichtst bij de delverij zijnde politie- 
beambte kennisgegeven is van de applikatie noch 
voordat de naam en de hoedanigheid van de applikant 
ten minste zeven dagen lang aangeplakt gestaan 
hebben op zulk een in ’t oog vallende plek en wijze 
als het komitee, of indien er geen komitee is, als de 
mijnkommissaris mocht bepalen, zullende geen beroep 
tegen de beslissing van het delverskomitee of van 
de personen bedoeld in paragraaf (6) of (e) van 
dit sub-artikel worden gehoord tenzij het beroep 
ingesteld wordt binnen drie maanden na de datum 
van. de beslissing. , 

Het delverscertifikaat onder dit artikel wordt 
uitgereikt door het delverskomitee of door de personen 
bedoeld i in paragraaf (0) of paragraaf (c) onderscheiden- 
lik en moet aan de mijnkommissaris of andere regi- 
stratiebeambte door de houder daarvan worden 
vertoond, wanneer hij een claimlicentie wil ver- 
krijoen of vernieuwen. 

(2) Op ontvangst van een delverscertifikaat moet de houder 
hetzelve dadelik ten kantore van de. mijnkommissaris regi- 
streren tegen betaling, door middel van een inkomstzegel, 

van een registratieloon van een shilling. Elk delverscertifikaat, 
tenzij het onder deze Wet ingetrokken is, moet door de mijn- 
kommissaris jaarliks worden vernieuwd tegen betaling van 
voormeld registratieloon. 
dagen na de dag waarop het vernteuwd moet worden, vervalt 
het certifikaat epso facto. 

(3) Ieder, niet zijnde een landsambtenaar, ‘die lid is van 
cen appellichaam als voorzien in dit artikel, ontvangt uit het 
Gekonsolideerd Inkomstefonds zodanige som tot bestrijding 
van zijn redelike onkosten door ‘hem als lid gemaakt 
als de magistraat of mijnkommissaris mocht bepalen. 

(4) Ieder die in een applikatie voor een delverscertifikaat 
een valse verklaring doet, wetende dat zij vals is, wordt als 
schuldig aan een overtreding gestraft met de strafien gesteld 
op meineed. 

(5) Ieder die op enige andere wijze in strijd met dit artikel 
handelt wordt als schuldig aan een overtreding bij veroorde- 

ling gestraft met een boete van ten hoogste honderd pond. 
(6) Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel is ieder 

houder van ontdekkers- of eigenaarsclaims ipso facto gerechtigd 
tot een delverscertifikaat, zullende echter de bepalingen van 
het eerstvolgend artikel betreffende intrekking van zodanig 
certifikaat van toepassing zijn. 

12. Het delverskomitee of, indien er geen delverskomitee 
is, de mijnkommissaris, kan ten minste een “maand van te voren 

aan de houder van een delverscertifikaat kennis geven dat zijn 
certifikaat, na verloop van een tijdperk opgenoemd in de kennis- 
geving ingetrokken zal worden. De houder kan daarop binnen 
zeven dagen na de ontvangst van ‘de kennisgeving, 
bij het delverskomitee of de mijnkommissaris onderscheidenhk 
een protest indienen tegen de intrekking. Indien het komitee 
of de mijnkommissaris onderscheidenlik niet binnen een verder 
tijdperk van zeven dagen toestemt in de terugtrekking van 

zullende die beslissing afdoende en vol- _ 

Bij niet-vernieuwing binnen dertig— 

Intrekking 
van celver 
eertifikaat 
en schrap- 
ping. daar 
van uit he 
claim- 
register.
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constituted as under the last preceding section is provided. 
If the said holder does not so appeal or if the notice aforesaid 
is not withdrawn, the name of the said holder shall, at the 

_expiry of the period mentioned in the notice, be removed from 
‘the register of holders of digger’s certificates and his claim 
Heence shall not be renewed:, 

Provided that, during the said period or before the expiry 
of the said notice, the digger may sell and dispose of his right 
in respect of the claim or part of a claim to any holder of a 
digger’s certificate. 

The decision, of the majority present. at the inquiry shall be 
the decision on the-appeal under this section, and such decision 
shall be final and conclusive. 

Register of 18. A list of persons whose applications for digger’s certi- 
refused — ficates have been refused, or whose certificates have been 
applications cancelled, shall be transmitted by the diggers’ committee to 
for digger’s . 8 vo : 
certificate the mining commissioner at the end of each month, and it 
ef of shall be the duty of the mining commissioner at any alluvial 
owres digging to transmit forthwith to the mining commissioner 
Coke eopt and the diggers’ committee at every other alluvial digging 

the name of every person whose application for a digger’s 
- certificate has been refused or whose digger’s certificate has 
been cancelled at that, digging. 

Restrictions 14, No digger’s certificate shall except with the approval 
dis issue of of the Minister of Mines be issued by any diggers’ committee 

igger’s : . : 
certificate. OT by. the other body constituted under section eleven 

of this Act, to any person who has been refused a digger’s 
certificate or whose digger’s certificate has been cancelled 
by any other diggers’ committee or' body constituted as afore- 
gaid, 

Transler 15. The holder of any claim (including the discoverer and 
the owner) may, on application to the claim inspector or, 
if there is no claim inspector, to the mining commissioner, 
transfer his claim to any other holder of a digger’s certificate. 
The transfer shall be registered, notwithstanding anything 
in any other law contained, by the claim inspector or the 
mining commissioner on payment, by means of.stamps, of 
a fee of five shillings per claim. or portion of a claim, but 
no stamp duty or transfer duty shall be payable in respect 
thereof anything to the contrary notwithstanding in any 
law relating to stamp duty or transfer duty. Any transfer 
of claims held under a discoverer’s certificate or certificate 
of owner’s claims issued under this Act or the principal law 
shall be suitably endorsed thereon and a discoverer’s or owner’s 
transfer certificate, as the case may be, shall be issued to the 
tranferee in respect of any such right.’ In the case of the 
transfer of claims held under a claim licence such 
licence shall be suitably endorsed and a _ fresh claim 
licence issued to the transferee. 

Number of 16. Nothing in this Act contained shall. be construed as! 
claims which prohibiting any person who is the holder of a digger’s certi- 
may be ® a. " oO, 
acquired by ficate from acquiring by transfer any number of claims not 
transfer. exceeding twelve. 

Licence 17. In the event of any discoverer’s claims not being worked 
moneys j to the satisfaction of the mining commissioner, licerice moneys 
payable on - shall become payable thereon, as in the case of ordinary claims : 
claims when Provided that one month’s written notice to that effect has 
not worked. been given by the mining commissioner to the holder or his 

agepk, and in the case of discoverer’s claims granted before 
the tommencement of this Act such licence moneys shall be 
calculated at the rate of five shillings for every two thousand 
and twenty-five square feet in the block. 

If the licence moneys remain unpaid at the expiry of three 
months after the said notice has been given by the mining 
admmissioner the claims shall. lapse and, if on proclaimed 
land, may thereupon be declared ‘open to pegging by the 
miniiig commissioner by notice posted at his office. 

xi 

de kennisgeving, dan kan de houder in beroep komen bij een 
appéllichaam te worden samengesteld als voorzien in het 
voorgaand artikel. Komt de houder niet in beroep of wordt 
de kennisgeving voormeld niet teruggetrokken, dan wordt 
de naam van de betrokken houder na afloop van het tijdperk 
vermeld in de kennisgeving doorgehaald op het register van 
houders van delverscertifikaten, zullende zijn claimlicentie 
niet vernieuwd worden : 

Met dien verstande dat de delver gedurende bedoeld tijdperk 
of védér de afloop van bedoelde kennisgeving zijn recht ten 
aanzienavan de claim of het claimsgedeelte aan een houder 
van een delverscertifikaat kan verkopen of vervreemden. 

De beslissing van.de meerderheid aanwezig bij het onderzoek 
zal zijn de beslissing op het beroep onder dit artikel, zullende 
de beslissing afdoende en voldingend zijn. 

13. Ken lijst van personen wier applikaties voor delvers- Register van 
certifikaten geweigerd of wier  certifikaten ingetrokken geweigerde 

ae . i jes 

zijn,. wordt op het einde van elke maand door het delvers- SPP Rares 
kemitee aan de mijnkommissaris gezonden. certifikaat 

De mijnkoramissaris: van een alluviale delverij is verplicht en van 
onverwijldi aan de mijnkommissaris en het delverskomitee van 2amen 
elke ander alluviale delverij de naam toe te zenden van iedere “TP, ge- 

las . : royeerd. 
persoon, wens lapplikatie voor een delverscertifikaat geweigerd 
is of wiens deverscertifikaat op die delverij ingetrokken is. 

14. Geen delverscertifikaat wordt, behalve met de toestem- Beperking op 
ming van de Minister van Mijnwezen, door een delverskomitee of uitreiking 
het ander lichaam ingesteld onder artikel elf van deze Wet van de 
uitgereikt aan enig persoon, aan wie een delverscertifikaat , 

geweigerd is of wiens delverscertifikaat ingetrokken is ge- 
worden door een ander delverskomitee of lichaam ingesteld 
als voorzegd, 

15. De houder van een claim (daaronder begrepen de ont- Overdracht 
dekker en de eigenaar).kan bij applikatie aan de claimin- ¥82 claim. 
spekteur of, indien er geen claiminspekteur is, aan de mijn- 
kommissaris, zijn claim transporteren aan een andere houder 
van een delverscertifikaat. Het: transport moet, niettegen- 
staande enige andere wetitelike bepaling, worden geregistreerd 
door de claiminspekteur of de mijnkommissaris tegen betaling 
door middel van zegels van een fooi van vijf shillings per 
claim of claimsgedeelte, zullende echter geen zegelrecht of 
transportrecht ten aanzien daarvan worden geheven niet- 
tegenstaande tegenovergestelde bepalingen in enige wet op 
zegel- of transportrechten. Elk transport van claims ge- 
houden uit krachte van een ontdekkerscertifikaat of 
certifikaat van eigenaarsclaims uitgereikt onder deze Wet 
of de hoofdwet moet behoorlik daarop worden aangete- 
kend, zullende een ontdekkers of eigenaars transport 
certifikaat onderscheidenlik aan de transportnemers ten 
aanzien van zodanig recht worden uitgereikt. In het 
geval van het transport van claims gehouden onder een claim- 
licentie moet zodanige licentie behoorlik worden geéndosseerd 
en een nieuwe claimlicentie aan de transportnemer worden 
witgereikt. . 

16. Houders van delverscertifikaten worden door het Aantal 
bepaalde in deze Wet niet belet om door middel van transport ciaims dat 
enig getal claims niet te bovengaande twaalf te verkrijgen. transport 

mag worden 
verkregen. 

Licentie- 17. Indien ontdekkersclaims niet ten genoegen van de 
gelden mijnkommissaris worden bewerkt, zullen licentiegelden daarop versehuldigd 

betaalbaar worden evenals in het geval van gewone claims: op niet- 

Met dien verstande dat één maand van te voren door de bewerkte 
mijnkommissaris aan de houder of diens agent schriftelik ontdekkers- 
kennis gegeven is, zullende in het geval van ontdekkersclaims “@™S 
toegekend vdéér de datum van invoering van deze Wet de 
licentiegelden worden berekend tegen vijf shillings voor elke 
twee duizend en vijf en twintig vierkante voet in het blok. 

Indien de licentiegelden niet opbetaald zijn na verloop van 
drie maanden nadat bedoelde kennisgeving door de mijn- 
‘kommissaris gedaan is, vervallen de claims, zullende dezelve,   indien zij op geproklameerde grond gelegen zijn, door de 
mijnkommissaris bij kennisgeving te zijnen kantore aangeplakt 
voor afpenning mogen worden opengesteld.
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Regulations. 

18. If the precious stones in any such discoverer’s claims 
become exhausted, the mining commissioner shall, by notice 
in the Gazette, declare such claims to have been abandoned 

and all the rights of the discoverer in such claims shall there- 
upon cease and determine. 

19. Any person who works a claim in partnership with any, 
of his native labourers thereon or who pays out to any such 
labourer a percentage of the proceeds of the claim or the 
profits therefrom in heu of wages, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to a fine not exceeding one hundred 
pounds , 

20. It shall not be lawful for any person “who has been! 
convicted in any colony or territory now or hereafter in- 
cluded in the Union or in any territory adjacent to the   
Union, of an offence against any law for the prevention of 
illicit dealing in or illicit possession of precious stones, to re-| 
side, work upon or visit any alluvial digging for a period of 
fifteen years after such conviction, without the written per- 
mission of the mining commissioner. 

Any person who acts in contravention of this section). 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a 
fine not exceeding ten pounds in respect ‘of every day 
during which the contravention continues. 

21. For a period of two years after a discovery of precious 
stones has been made on any farm or lot no transfer or sub- 
division of any portion of such farm or lot shall be construed 
as preventing the Governor-General from proclaiming the 
whole or any portion of the original holding held at the date 
of discovery. During such period no. person shall be entitled 
to claim a grant of owner’s or discoverer’s claims in respect 
of any such transferred or sub-divided portions of the original 
holding notwithstanding anything in the principal law con- 
tained. : 

29. The mining commissioner may at any time order any 
prospector or any owner prospecting upon any land 

to carry out washing operations thereon to his satisfaction 

in order to ascertain whether the gravel or deposit worked 

out by him contains precious stones in sufficient quantities 
to justify proclamation of the ground and, in the event of 
the prospector or owner refusing to comply with any such 
order, he shall be guilty of an offence and liable on conviction 
to a fine not exceeding one hundred pounds. 

23. (1)'The Governor-General may make regulations, not 

inconsistent with this Act or any other law relating to 

precious stones in force in the area in which the regula- 
tions are to have effect, for all or any of the following 

purposes— - 

(a) the pegging of claims, the pegs to be used in the 
pegging thereof, the data to be written on the pegs 
and the control of pegging on the day on which the 
proclamation takes effect ; 

(b) the proper working, control and administration of 
alluvial diggings (including the control of trading 

thereon) the regulation or prevention of hawking 

and the distribution and supply of water ; 
(ec) the prevention of conditions of employment on the 

diggings which are conducive to illicit or dishonest 
trade in diamonds ; 

(d) the registration and renewal of digger’s certificates). 
and the issue, in case of loss, of duplicate certificates, 

licences or permits and the fees to be paid therefor ; 

(e) the forms to be used under or for the purposes of 

this Act, 

and as to all matters in respect of which it is specially provided 

in this Act that they may be dealt with or prescribed by regu- 

lation, and generally for the better carrying out of the objects 

and purposes of this Act or other law aforesaid. Differing   regulations may be made in respect of differing areas. 

18. Raken de edelgesteenten in enige zodanige ontdekkers- Verlaten- 
claims uitgeput, dan moet de mijnkommissaris deze claims verklaring 
bij kennisgeving in de Staatskoerant als verlaten verklaren. 
Alle rechten van de ontdekker op deze claims zijn alsdan 
vervallen. 

wanneer 

ontdekkers- 
élaims 

; uitgeput 

. zijn. 
19. Ieder die een claim in vennootschap met één of meer vorpod om 

van zijn naturellearbeiders daarop bewerkt of die aan zulk in vennoot- 
een arbeider een percentage van de opbrengst van de claim schap met 
of de winsten daaruit betaalt in plaats van arbeidsloon, wordt (°™ naburel 
als schuldig aan een overtreding bij veroordeling gestraft oe weneen. 
met een boete van ten hoogste honderd pond. 

20. Het is aan personen, die in een kolonie of gebied tans Verbod van 
of na deze deel uitmakende van de Unie of in een aan de Woven op 
Unie grenzend gebied, veroordeeld zijn wegens overtreding newer 
van een wet tot voorkoming van onwettige handel in of yercordeeld 
onwettig bezit van edelgesteenten, verboden om gedurende wegens 
een tijdperk van vijftien jaren na zodanige veroordeling, 2°kere over. 
zonder de schriftelike toestemming van de mijnkommissaris, ‘edingcy 
op een alluviale delverij te werken of een alluviale delverij te 
bezoeken. / cS , 

Overtreding van dit artikel wordt bij veroordeling gestraft 
met cen boete van ten hoogste tien pond voor elke dag 
gedurende welke de overtreding voortduurt. 

21. Gedurende een tijdperk van twee jaren nadat edelge- Transport 
steenten op een boereplaats of lot ontdekt zijn, wordt geen en onder- 

  

transport of onderverdeling van enig gedeelte van de plaats verdeling a 
of lot geacht de Goeverneur-generaal te beletten om de gehele van zoen 
of enig gedeelte van de oorspronkelike bezitting gehouden invloed op 

ten tijde van de ontdekking te proklameren. Gedurende bevoegdheid 

dat tijdperk is ‘niemand gerechtigd een toekenning van °™ ‘© 
eigenaars- of ontdekkersclaims te vorderen ten opzichte van proklameren 
getransporteerde of onverdeelde gedeelten van de oorspronkelike 
bezitting niettegenstaande enige bepaling vervat in de hoofd- 
wet. 

22. De mijnkommissaris kan te eniger tijd een prospekteerder Mijnkom- 
of een eigenaar die op enige grond prospekteert bevelen missaris ka: 
waswerkzaamheden te zijnen genoegen daarop te verrichten door Pros. 
ten einde vast te stellen of het gruis of de grond'door hem -oomneanata 
uitgehaald edelgesteenten in voldoende hoeveelheden bevat waswerk- 
om de proklamatie van de grond te rechtvaardigen. zasmheden 

Bij weigering om aan zulk een order te voldoen wordt de doen ion 
prospekteerder of eigenaar als schuldig aan een overtreding bij - 
veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste honderd 
pond. 

23. (1)De Goeverneur-generaal kan regulaties vaststellen niet Regulaties. 
strijdende met deze Wet of enige andere wet betreffende 
edelgesteenten geldende in de streek waarin de regulaties in 
werking gesteld zullen worden tot regeling van de volgende 
onderwerpen :— 

(a) De afpenning van claims, de pennen voor afpenning 
te worden gebezigd, wat op de pennen ge- 
schreven moet worden en het toezicht op het afpennen 
op de dag waarop de proklamatie in werking treedt ; 

(b) de behoorlike bewerking, kontréle en administratie 
van alluviale delverijen (daaronder begrepen het 
toezicht op handeldrijven daarop) de regeling of 
voorkoming van venten en de verdeling en voor- 
giening van water ; 

(c) de voorkoming van.arbeidsvoorwaarden op de delverij 
die verboden of oneerlike diamanthandel in de hand 
werken ; 

(d) de registratie en vernieuwing van’ delverscertifikaten 
en de uitreiking in geval’van verlies van duplikaat- 
certifikaten, licenties of permitten en de fooien 
daarvoor verschuldigd ; : 

(e) de formulieren te worden gebezigd onder of vot de 
_. -doeleinden van deze Wet, 

en betreffende alle zaken ten aanzien waarvan in deze Wet - 
uitdrukkelik voorzien is dat zij bij regulatie geregeld mogen 
worden en in ’t algemeen tot betere bereiking van hetgeen 
door deze Wet of enige andere wet voormeld beoogd wordt. 

Verschillende regulaties kunnen voor verschillende streken 
worden. vastgesteld. ° 
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Application 
of certain 
sections of 
his Act to 
uluvial 
liggings in 

(2) Any person convicted of a contravention of or failure 
to comply with any of the regulations shall be liable to the 
penalty expressly provided in the event of the contravention 
or failure, or if there is no penalty expressly provided, to a 
finefnot exceeding one hundred pounds.. * 

24, (1) Except as hereinafter mentioned the provisions of this 
Act shall apply only to the Province of the Transvaal. 

(2) Notwithstanding anything contained in any law in 

force in the Province of the Cape of Good Hope or in the Pro- 

Provinees of Vince of the Orange Free State, the provisions of sections 
Jape of Good ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, seventeen, eighteen, nineteen, 
Hope and 
range 
free State. 

short title. 

twenty, twenty-one, twenty-two and twenty-three of this Act 

shall apply: mutatis mutandis to alluvial diggings, farms and 

lots in. the Province of the Cape of Good Hope and in the 

Province of the Orange Free State, but those sections in their 
application to the Province of the Cape of Good Hope shall 
not be construed as applying to private property the title to 

which does not contain a reservation to the Crown of precious 

stones and minerals and section twenty-one in its application 

to farms and lots the title to which contains a reservation to 

the Crown of precious stones and minerals shall not be con- 

strued as.applying to any farm or lot where the transfer or 

sub-division described in that section was effected before the 
commencement of this Act. Further, in the application 

of any of those sections to the Province of the Cape of Good 
. Hope a miner’s certificate issued under section thrty-two of Act 

No. 27 of 1907 of that Province shall be regarded as a digger’s 
certificate on payment of the registration fee mentioned in sub- 
section (2) of section eleven of this Act and ‘mining com- 

missioner’ shall mean ‘inspector of claims’ or ‘registrar 

of claims’ and ‘chief of the detective department’ shall 

mean the chief of the detective department at Kimberley 
or the officer performing his duties; and in the application of 

those sections to the Province of the Orange Free State 

‘mining commissioner’ shall mean the inspector referred to 
in Ordinance No. 4 of 1904 of that Province. : 

As from the commencement of this Act in the case of the 

first mentioned Province the provisions of sections ninety-two, 

ninety-three and ninety-four of Act No. 11 of 1899 and section 

thirty-two of Act No. 27 of 1907 of the Cape of Good Hope 

shall be repealed. 

25. This Act may be cited for all purposes as the Precious 
Stones (Alluvial) Amendment Act, 1919, and shall commence 

and come into operation on a date to be fixed by the Governor- 
General by proclamation in the Gazette,   

(2) Teder die veroordeeld wordt wegens een overtreding 
of niet-nakoming van'een regulatie wordt gestraft met de 
straf uitdrukkelik gesteld op dé overtreding of niet-nakoming 
of indien er geen straf uitdrukkelik voorzien is, met een boete 

van ten hoogste honderd pond. , 
24, (1) Behalve als hierna vermeld zijn de bepalingen 

van deze Wet alleen toepasselik op de provincie Transvaal. 

(2) Niettegenstaande hetgeen in enige wet geldende in de 
Provincie de Kaap.de Goede Hoop of in de Provincie Oranje 
Vrijstaat bepaald mocht zijn, zullen de bepalingen van artikels 
hen, alf, twaalf, dertien, veerien, zeventien, achttien, negentien, 
twintig, een en twintig, twee en twintig en drie en twintig van 
deze Wet mutatis mutandis van toepassing zijn op alluviale 
delverijen, boereplaatsen en lots in de Provincie de Kaap de 
Goede: Hoop en in de Provincie Oranje Vrijstaat. 

Voornoemde artikels zullen echter in hun toepassing op de 
Provincie Kaap de Goede Hoop niet worden uitgelegd als 
toepasselik te zijn op privaat eigendom waarvan het eigen- 
domsbewijs niet bevat een voorbehoud aan de Kroon van 
edelgesteenten en mineralen en artikel een en twintig in zijn 
toepassing op boereplaatsen en lots het elgendomsbewijs 
waarvan een voorbehoud bevat aan de Kroon van edelgesteen- 
ten en mineralen zal niet worden uitgelegd als toepasselik te 
zijn op enige boereplaats of lot wanneer het transport of de 
onderverdeling bedoeld: in dat artikel geschiedde voor de in- 
voering van deze Wet. Voorts zal bij de toepassing van 
bedoelde artikels op de provincie Kaap de Goede Hoop 
een mijnwerkerscertifikaat uitgereikt onder artikel twee en 
dertig van Wet No. 27 van 1907 van gemelde provincie 
beschouwd worden als een delverscertifikaat na betaling 
van het registratieloon bedoeld in sub-artikel (2) van artikel 
elf van deze Wet en ‘ mijnkommissaris’. betekenen ‘inspekteur 
van claims’ of ‘ registrateur van claims ’en ‘hoofd van het 
speurdersdepartement’ betekenen het hoofd,van het speur- 
dersdepartement te Kimberley of de ambtenaar die diens werk- 
kring waarneemt: en bij de toepassing van bedoelde artikels op 
de provincie Oranje Vrijstaat zal ‘mijnkommissaris’ betekenen 
de inspekteur bedoeld in Ordonantie No. 4 van 1904 van die 
Provincie. 

Wat betreft eerstgenoemde provincie worden met de datum 
van invoering van deze Wet, herroepen de bepalingen van 
artikels twee en negentig, drie en negentig en vier en negentig 
van Wet No. 11 van 1899, en artikel twee en dertig van Wet 
No. 27 van 1907 van de Kaap de Goede Hoop. 

25. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Hdelgesteenten (Alluviale) Wijzigingswet, 1919, en treedt 
in werking op een datum door de Goeverneur-generaal bij 

peoklamatie in de Staatskoerant te worden vastgesteld, 

Toepassing 
van zekere 
artikels van 
deze Wet 
op Alluviale 
Delverijen 
in de 
provincies 
de Kaap de 
Goede Hoop 
en Oranje 
Vrijstaat. 

Korte titel,
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nance No. 
32 of 1992 
(Transvaal). 

Short title. 

PARLIAMENTARY NOTICE. 

THE SENATE. 

pe following Bill has been introduced into this House and 
is published herewith in accordance with Standing Order 

No. 71 

\ 

O. CLOUGH, 
Clerk of the House. 

The Senate,, 
Houses of Parliament, 

Cape Town, 13th May, 1919. 

To amend the Liquor Licensing Ordinance, 1902 of 
t he Transvaal Province. 

  

Introduced by Suv ator THE Honovrante. W. K Tucker, 
C.M.G.) 

pe IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,|. 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. Sub-section (a4) of section forty-six of Ordinance No. 32 
of 1902 of the Transvaal Province is hereby repealed and the 
following new sub-section substituted : 

(a4) For the first offence to a fine not exceeding filty 
pounds and in default of payment to imprisonment 
with or without hard labour not exceeding six months 
or to imprisonment with or without hard ‘labour for a 
period not exceeding six months without the option 
of a fine and at the diseretion of the Court in addition 
to such imprisonment to a fine not exceeding two 
hundred and fifty pounds and in default of payment 

‘to imprisonment with or without hard labour for a 
further period not exceeding six months. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Liquor 
Licensing Ordinance 1902 (Ordinance No. 32, 1902) of “the 
Transvaal Province Amendment Act, 1919. 

[S.B.7—~19] 

PARLIAMENTATRE KENNISGEVING. 

DE SENAAT. 

| ET volgende Wetsontwerp is in dit Huis ingediend eu 
Al wordt mits deze gepubliceerd overeenkomstig Staande 
Order No. 71. 

O. CLOUGH, . 
’ Klerk van het Huis.” 

De Senaat, 

Parlementshuizen, 

Kaapstad, 13 Mei 1919. 

WETSONTW ERP 
Tot wijziging van de Dranklicentie Ordonantie, 1902, 

van Transvaal Provincie. 

(Ingediend door SuwaToR DE HDELACHTBARE. W. K. Tooker, 

C.M.G. *) 

  

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt :— 

4. Sub-artikel (a) van artikel zes-en veertig van, Ordonantie Wijziging 
No. 32 van 1902 van Transvaal Provincie wordt mits deze van Artikel 
herroepen en vervangen door het volgende nieuwe sub-artikel: Od antic 

. (@) Voor de eerste overtreding tot een boete van ten No, 

'  hoogste viftig pond en bij wanbetaling tot gevan- 1902 
genisstraf met of zonder harde arbeid van ten hoogste (Transvaal) 
zes maanden of tot gevangenisstraf met of. zonder - 
harde arbeid voor een termijn van hoogstens zes 
maanden zonder keuze van boete en naar goedvinden . 
van het hof behalve zodanige gevangenisstraf tot een 
boete van hoogstens twee honderd vijftig pond en 
bij wanbetaling tot gevangenisstraf met of zonder 
harde arbeid voor een: verdere termijn van hoogstens 
zes yoaanden. 

32 van 

2, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Dranklicentie Ordonantie, 1902 (Ordonantie: No. 32, 

1902) van Transvaal Provincie Wijzigings Wet, 1919. 

  

  [S.B.7—~'19.]
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hort title. 

House of Assembly, 

12th May, 1919. 

yee following Bill having been introduced into the House 
of Assembly, is published in accordance with Standing 

Order No. 153 (1919 edition), — 

GYS. R. HOFMEYR, 

Clerk of the House. 

BILL 
To make further provision with reference to the 

prohibition of ownership of land by Asiatics and 
with reference to the restrictions as to the occu- 
pation of land and trading by them. 

  

(Introduced by E. ‘Roort, HsQ., M.L.A.) 
  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
‘the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— , 

1. Those provisions of sections one hundred and thirty and 
one hundred and thirty-one of Act No. 35 of 1908 (Transvaal) 
which relate to the residence on or occupation of ground held 
under a stand licence on proclaimed land by coloured persons 
and any provisions similar thereto contained in the conditions 
of any deed of grant or freehold title in a Government Town- 
ship (as defined in Act No. 34 of 1908, Transvaal) issued 
under the last-mentioned Act shall hot apply :— 

(a) to any British Indian who on the first day of May, 
1919, was, under the authority of a trading leence 
lawfully issued, carrying on business on proclaimed 
ground or oi any stand or lot in such township, or 
to the lawful successor in title of any such Indian 
in respect of such business; or 

(6) to any person bona jide in the employment of such 
- a British Indian or his successor in title, 

so long as such British Indian or successor in fit,e continues 
so to carry on business on the same ground or stand or lot 
on which or in the same township in which it was being carried 
on on the first day of May, 1919: 

Provided that nothing in this section shall be construed 
as abrogating any exceptions contained in the said sections 
one hundred and thirty and one hundred and thirty-one ov in 
the conditions aforesaid. 

2. Those provisions of Law No. 3 of 1885 (Transvaal) and 
any amendments thereof heretofore enacted which prohibit 
a person belonging to any of the native races of Asia from 
being an owner of fixed property in the Transvaal subject 
to certain exceptions specified in such amendments shall, 
subject to the same exceptions, be construed also as prohibiting 
the ownership of fixed property in the Transvaal by any 
company or other corporate body in which one or more persons 
belonging to any of those races have a controlling interest : 

Provided that the provisions of this section shall not apply 
in respect of the ownership of any fixed property acquired 
by any such company or corporate body before the first of 
May, 1919. mo, 

3. This Act may be cited for all purposes as the Asiatics 
(Land and Trading) Amendment Act, 1919.- 

[A.B. 38—'19.] 

Volksraad, 

12 Mei 1919. 

E volgende Wetsontwerp ingediend in de Volksraad, 
worden gepubliceerd ingevolge Art. 153 van het Regle- . 

ment van Orde (1919 uitgaaf). . 

GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van het Huis. 

WETSONTWERP 

de ‘verbodsbepalingen van  grondbezit door 
Aziaten en met betrekking tot beperking wat 
betreft het okkuperen van grond en handeldrij- 
ven door hen. 

  

({ngediend door de Weitup. uzer E. Rooru, L.V.) 
  

VAS) HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volet :— 

1. De bepalingen van artikels honderd deritg en honderd 
een en dertig van Wet No. 35 van 1908 (Transvaal), die be- 
trekking hebben op het wonen op of de okkupatie van grond 
door kleurlingen, bezeten onder een standplaats-licentie op 
geproklameerde grond en alle dienovereenkomstige bepalingen 
vervat in de voorwaarden van een toekenningsakte of 
eigendomstitel in een Goevernementsdorp (als omschreven in 
Wet No. 34 van 1908, Transvaal), verleend onder laatst- 
genoemde Wet zijn niet van toepassing op :— 

(a) een Brits Indiér die op de eerste dag van Mei 1919 
door bevoegdheid onder cen wettig verleende handels- 
licentie bezigheid dreef op geproklameerde grond of 
op een standplaats of perceel in zulk dorp, of op de 
wettige opvolger in titel van zodanige Indiér ten 
aanzien van zodanige bezigheid; of 

(6) iemand die bona fide in dienst is van zulk een Brits 
Indiér of zijn opvolger in titel, 

zolang zulk een Brits Indiér of opvolger in titel op dezelfde 
grond, standplaats of perceel bezigheid blijft drijven waarop, 
of in hetzelfide dorp waarin, die gedreven werd op de eerste 
dag van Mei 1919: 

Met dien verstande, dat niets in dit artikel geacht wordt 
enige uitzondering in genoemde artikels honderd dertig en 
honderd een en dertig of in.de voorncemde voorwaarden vervat, 
te niet te doen. 

2. De bepalingen van Wet No, 3 van 1885 (Transvaal), 
en alle tot wet gemaakte wijzigingen daarvan, welke iemand 
die tot een der inboorlingrassen van Azié, onderworpen aan 
zekere uitzonderingen, in zulke wijzigingen uiteengezet, 
verbieden eigenaar van vast eigendom in de Transvaal te 
zijn, worden ook geacht het bezitrecht van vast eigendom 
in Transvaal door iedere maatschappij of ander ingelijfd 
lichaam te verbieden, waarin een of meer personen tot een 
van die rassen behorend, een overheersend belang hebben: 

Met dien verstande, dat de bepalingen van dit artikel niet 
van toepassing zijn ten aanzien van het bezitrecht van vast 
eigendom door zodanige maatschappij of ingelijfd lichaam 
véér de eerste dag. van Mei 1919 verkregen. 

8. Deze Wet 

als de Aziaten (Grond en Bezigheid) Wijzigings Wet, 1919. 

(A.B. 38-19.] °   

Tot het maken van verdere voorziening betreffende | 
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House of Assembly, . 

18th May, 1919. 

following Bill having been introduced into the House 
of Assembly, us published in accordance witn Strnd- 

ing Order No. 158 (1919 edition), 

GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House. 

BILL 
To make provision for the establishment, carrying 

on, regulation and control of a diamond cutting 
industry in the Union; for ensuring a supply of 
rough or uncut diamonds to persons lawfully 
engaged in such industry ; and for other purposes 
incidental to such matters.. 

Volksraad, 

13 Mei 1919. 
H™ volgende Wetsonwerp ingedient in de Volksraad, 

wordt gepubliceerd in gevolge Art. 
Reglement vrn Orde 158 (I919 uwitgaf.) 

GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van het Huis, 

WETSONTWERP 
Betreffende de vestiging, instandhouding, regeling en 

kontrole van een diamantslijpersbedrijf in de 
Unie ; en tot verzekering van een voorraad ruwe 
of ongeslepen diamanten aan personen die dat 
bedrijf wettig uitoefenen en voor andere daar- 
mede in verband staande doeleinden. 
  

    
  

  

  

(Introduced by the Minister oy Minus anp InpustRiss.) 

Be IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— — 
1. (1) With a view to the establishment, ‘regulation and 

control of a diamond cutting industry in the Union, provision 
is hereby made for the licensing by the Minister of Mines 
and Industries (in this Act referred to as the Minister) of 
persons who may lawfully carry on the business: of diamond 
cutting. Every person so licensed is in this Act referred to 
as a licensed diamond cutter. 

(2) Any person who cuts, saws, cleaves, polishes or in any 
way alters rough or uncut diamonds unless he is a licensed 
diamond cutter or is an employee, registered as hereinafter 
provided, of a licensed diamond cutter shall be guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding five 
hundred pounds and to a further fine not exceeding twenty 
pounds for every day during which the contravention con- 
tinues or to imprisonment without the option of a fine for a 
period not exceeding six months or to both such fine and 
imprisonment. 

(8) For a licence under this Act application shall be made 
to the board mentioned in the next succeeding section and 
the applicant shall furnish to it such particulars as that board 
may require. 

(4) No licence under this Act shall be issued until the 
applicant therefor has, together with two sufficient sureties, 
entered into recognizances to amounts, with conditions and 
in a form, prescribed by regulation made under this Act. 

(5) Every licence issued under this Act shall be held subject 
to the provisions thereof and to such conditions as are prescribed 
by regulation made thereunder and in the licence and shall, 
after inquiry by the said board, be liable to be cancelled by 
the Minister for breach of or non-compliance with any such 
provision or condition; and the recognizances aforesaid shall 
thereupon become enforceable. 

(6) The fact of the grant or cancellation of such a licence, 
together with the name of the licensed cutter or (as the case 
may be) of the person whose licence is cancelled and the 
situation of his factory or other business premises, shall be 
published in the Gazette. 

(7) A copy of the leence, together with.a list of the em- 
ployees registered as aforesaid, of the licensed diamond cutter, 
shall be posted up and kept posted in a conspicuous place 
in the licensed diamond cutter’s factory or other business 
premises: 

2. (1) In order that the Minister may be advised as to the 
expedieney of issuing, refusing or cancelling licences under 
this Act and as to any other matter connected with the carrying 
out thereof which the Minister may refer to it, the Governor- 
General shall establish a board consisting of not more than 
five persons designated by him, each of whom shall be an 
officer of senior rank in the public service or the railways 
and harbours. service. Such board shall be styled ‘“ The 
diamond cutting industry board”. 

(2) The board shall, for the purpose of so advising the 
Minister, have all the powers, jurisdiction and privileges which 

(Ingediend door de MinrsteR vaAN MisnweEzen EW NiJVERHEID. 
  

  

7 HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
1. (1) Voor het doel om een diamantslijpersnijverheid in 

de Unie te vestigen, regelen en kontréleren, wordt bij deze 
voorziening gemaakt voor het licentiéren door de Minister 
van Mijnwezen en Nijverheid (in deze Wet genoemd de Minister) 
van personen die wettig het diamantslijpersbedrijf mogen 
uitoefenen. Ieder alzo gelicentieerd persoon wordt in deze 
Wet genoemd een gelicenticerde diamantslijper. 

{2) Ieder die ruwe of ongeslepen diamanten snijdt, zaagt 
kloott, shijpt, of op enige manier verandert wordt tenzij hij 
een gelicentieerde diamantslijper is, of een employee 

is, gerevistreerd als ‘hierna in dit stuk voorzien, is schuldig aan 
een overtreding, en kan bij veroordeling gestraft worden met 
een boete van ten hoogste viji honderd pond en een verdere 
boete van twintig pond voor iedere dag waarop de overtreding 
voortduurt of met gevangenisstraf met of zonder de keuze 
van boete van ten hoogste zes maanden of met beide zoda- 
nige boete en gevangenisstraf, 

(3) Applikatie ter verkrijging van een licentie onder “deze 
Wet moet gemaakt worden bij de Raad bedoeld in het volgend 
artikel zullende de applikant zulke biezonderheden verstrekken 
als die raad mocht verlangen. | 

(4) Geen licentie zal onder deze Wet uitgereikt worden 
totdat de applikant, tesamen met twee voldoende borgen een 
schriftelike waarborg gegeven heeft voor zulke bedragen, en 
voorwaarden en in zulke vorm als door regulatie 3 in deze Wet 
voorgeschreven. 

(5) Iedere licentie onder deze Wet uitgereikt wordt geacht 
onderworpen te zijn aan de bepalingen daarvan en aan zulke 
voorwaarden als bij regulaties daaronder gemaakt en in de 
licentie voorgeschreven zijn en kan, na onderzoek door be- 
doelde raad, door de Minister worden ingetrokken wegens 
verbreking of niet nakoming van zodanige voorwaarden: en 
voornoemde schriftelike waarborg?zalidan van kracht worden. 

(6) Van de uitreiking of intrekking van een licentie alsmede 
van de naam van de gelicentieerde slijper of onderscheidenlik 
van de persoon wiens licentie is ingetrokken en de ligging 
van zijn slijperij of ander bezigheidsperceel, wordt kennis 
gegeven in de Staatskoerant. 

(7). Hen afschrift van de licentie met een lijst van employees, 

slijper moet in een in het oog vallend plek van de gelicentieerde 
diamantslijperij-of ander bezigheidsperceel worden aangeplakt 
en bijgehouden worden. 

2. (1) Ten einde de Minister van advies te dienen betreffende 
de verlening, weigering of intrekking van licenties onder deze 
Wet en betreffende andere aangelegenheden in verband met 
de uitvoering daarvan welke de Minister aan hem mocht 
voorleggen, stelt de Goeverneur-generaal een raad aan van 
niet meer dan vijfi door hem aan te wijzen personen, ieder 
waarvan een ambtenaar van senior rang in de publieke of 
in de spoorwegen en havens diensten is. 
de naam van “ De diamantslijpers-industrie raad ”. 

(2) Ten einde de Minister van advies te dienen genict 
de raad alle bevoegdheden rechten en voorrechten bij Wet   were, by Act No. 6 of 1918, conferred upon the commission 

[A.B. 39—719.] 
No. 6 van 1918 toegekend aan de Kommissie daarin genoemd, 

"A.B, 39—'19,] 

geregistreerd als voornoemd, van de gelicentieerde diamant-’ 

158 van het ~ 
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: described in that A 
in respect of matte 
Section five of Act 

Provisi also apply to members of the board: rovision for 3 (1) 7 d that I 1 f h t securing a _ % (1) In order that a regu ar supply of rough or uncu 
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