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All Proclamations, Government and General Notices, published 
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upper corner. 

PROCLAMATIONS 
By His EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE SIR JAMES ROSE- 

INNES, A MEMBER OF ‘His Majesty’s Most HONOURABLE PRIVY 
COUNCIL, KNIGHT COMMANDER OF THE Most DISTINGUISHED 
ORDER OF ST. ‘MICHAEL AND ST. GEORGE, OFFICER ADMINIS- 
TERING THE GOVERNMENT OF THE UNION OF SOUTH AFRICA. 

%#& No, 162, 1920:] 

Whereas by Proclamation of the President of the South. African 
Republic dated 23rd July, 1895, and published in the Staatskeerant 
No. 775, of the 24th July, 1895, the farm Palmietfontein No. 697, 
situate in the District of Potchefstroom, and now included in the 
Mining District of Klerksdorp, was proclaimed a public digging 
in terms of article fve of Law No. 14 of 1894 as from the .27th 
August, 1895; 

And whereas four portions of the said farm, measuring respec- 

  

tively 340 morgen, 175 morgen go square roods, 114 morgen 210 - 
square roois, and 12 morgen 142 square roods, which were 
reserved from and under the Proclamation aforesaid for myn- 
pachten, weze by Proclamation No. 26 (Admn.) 1910 of. His 
Excellency. the Deputy-Governor of the Transvaal dated 2oth 
March, i910, and published in the Government Gazette of 8th 
April, ro10, proclaimed a public digging within the meaning of 
the Precious and Base Metals Act 1908 of the Transvaal (Act 
No. 35 of 1908) on and after roth day of May. roto; 

And whereas in respect of the said farm Palmietfontein No. 
697 thus proclaimed, the conditions described in sub-section (1) 
of section thirty-one of the Precious and Base Metals Act 1908 
of the Transvaal (Act No. 35 of 1908) having been found to 
exist, it is now expedient to close and deproclaim the said farm 

as a public digging; 
And whereas all the provisions of sub-section (3) of the said 

section have been complied with in every respect; , / 
Now therefore under and by virtue of the powers vested in 

me by sub-section (1) of section thirty-one of the Precious and 
Base Metals Act 1908 of the Transvaal (Act No. 35 of 1a08), I 
do hereby declare, proclaim and make known that the said farm 
Palmietfontein No. 607 situate in the District of Potchefstroom. 
Mining District of Klerksdorp, Transvaal Province, proclaimed 
as public diggings by the Proclamations dated 23rd July, 1805. 
and 29th March, 1910, aforesaid, shall -be and is hereby closed 
and deproclaimed as public diggings as from the 6th dav of 
October 1020. . 

Gop SavE THE KING. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union_of 
South Africa at Pretoria this Twentv-third day of September One 
thousand Nine hundred and Twenty 

T. ROSE-INNES, 
Officer Administering the Government. 

By Command of His Excellency the Officer Administering 
the Goverament-in-Council. 

N. J. DE WET. 
M.M. 2627/20. 
  

% No. 163, 1920.] 

Whereas by Proclamation No. 33 (Administration) 1907 dated 
the oth May 1907 and published in the Government Gazetie of the 
roth May 1907, certain areas of Crown Jand situate in. the District 
of Zoutpansberg, Mining District of Pietersburg, Transvaal Pro- 
vince, were proclaimed a public digging under article thirty-pve 
of Law No. 15 of 1898, as from the t2th June, 1907; 

And whereas in respect of certain portions of the public 
digging thus proclaimed, comprising the farms herein after 
mentioned, the conditions described in sub-section (1). of. section 
thirty-one of the Precious and Base Metals Act, 1908, .Transvaal 
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Alle Proklamaties, Administrateurs en Algemene Kennisgevingen, 

gepubliceerd voor de eerste keer, worden gemerkt met 

cen * in de linkerhock van boven. 

 PROKLAMATIES 
VAN ZIJN :EXCELLENTIE DE HOOGEDELAGBARE SIR JAMES ROSE-INNES, 

Lip VAN ZIJN MAaJESTEITS, MEEST EDELACHTBARE GEHEIME 

Raab, :-RIDDER KOMMANDEUR VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN 

ORDE van St.’ MICHAEL EN St. GEORGE, AMBTENAAR HET 

REGERINGSBELEID VAN BE UNIE VAN ZUID-AFRIKA VOERENDE, 

  

  

* No. 162, 1920.] : : - 

Nademaal bij Proklamatie van de President van de Zuid- 

afrikaanse Republiek, dd. 23 Julie 1895, en gepubliceerd in’ de 

Staatskoerant No. 775 -van 24: Julie 1895, de plaats ~Palmiet- 

fontein No. 697, gelegen in het Distrikt Potchefstroom, en nu 

vallende in het Mijndistrikt Klerksdorp, overeenkomstig artikel 

vijf van \Wet..No. 14 van 1894 een openbare delverij geprokla- 
meerd werd als. vanaf 27 Augustus 1895; 

En nademaal vier gedeelten van de genoemde plaats onder- 

scheidelik metende 340 morgen, 175 morgen go vierkante roeden, 

114 morgen 2/0 vierkante roeden ef 12 morgen 142 vierkante 

roeden, die van en onder de genoemde Proklamatie. gereserveerd 

werden voor mijnpachten, bij Proklamatie No. 26 (Adm.), 1910, 

van Zijn Excellentie de Waarnemende Goeverneur-generaal van 

de Transvaal, dd. 29 Maart 1910, en gepubliceerd in de Staats- 

. koerant van 8 April 1910, geproklameerd werden. een openbare 

delverij te zijn in de mening van de Wet:op Edele en Onedele 

Metalen, 1908, van de Transvaal (Wet No. 35 van 1908), op en 

na de rode dag van Met 1910; ‘ / 
‘En nademaal ten aanzien van de gericemde plaats Palmiet- 

fontein No. 697 aldus geproklameerd de toestanden witeengezet 
in subartikel (1) van artikel een en dertig van de Wet op Edele 
en Onedele Metalen, 1908, van de Transvaal (Wet No. 35 van 

1908), bevonden ‘werden te bestaan,. is het nu wenselik bevonden 

dat de genoemde plaats als een openbare, delverij gesloten en 
gedeproklameerd wordt: . 

En nademaal aan alle bepalingen van ‘subartikel (3) van’ ge- 
noemd artikel voldaan is im alle opzichten; . . 

Zo is het dat ik onder. en krachtens de'machten mij verleend 
bij subartikel (1) van artikel een en dertig: van de Wet op Edele 
en Onedele Metalen, 1908, van de Transvaal (Wet No. 35 van 
1908), hierbij verklaar, proklameer en bekendmaak dat de ge- 
noemde plaats: Palmietfontein No. 697, gelegen in het Distrikt 
Potchefstroom, Mijndistrikt Klerksdorp, ‘Transvaal Provincie, 
geproklameerd als openbare delverij bij de Proklamaties, dd. 23 
Julie 1895, en 29 Maart toio voornoemd, hierbij gesloten en ge- 
deproklameerd is als cen openbare delverij als van de 6de dag 
van Oktober 1920. : 

Gop BEHOEDE DE KONING. : 
Gegeven onder mijn Hand en het Grootzégel van de Unie van 

Zuid-Afrika, te Pretoria, deze Drie en twintigste dag van Sep- 
tember Een duizend Negen honderd en Twintig. 

J. ROSE-INNES, 
‘Ambtenaar het Regeringsbeleid voerende. 

Op last van Zijn Exceéllentie de Ambtenaar het 
. Regeringsbeleid-in-Rade voerende. 

: N. J. DE WET. 
  
  

&* No. 163, 1920.) ..° 

- Nademaal bij Proklamatie No. 33 (Adm.), gedateerd 9 Mei 
1907, en.gepubliceerd in: de Staaiskoerant van 10 Mei 1907, 
zekere Krooagrond gelegen in het Distrikt Zoutpansberg, Mijn- 
distrikt Pietersburg, Provincie Transvaal, als een publieke 
delverij onder artikel wijf .en -dertig van Wet No. 15 van 1808 
van af 12 Junie 1907 geproklameerd werd, ; 

fn nademaal’ ten opzichte van zekere gedeelten van de 
publieke delverij aldus geproklameerd als voormeld omvattende 
de hierna vermelde plaatsen, het gebleken is: dat dé toestanden 
bestaan welke uiteengezet zijn in subartikel (1).van artikel een en 
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(Act No. 35 of 1908); having been found to exist, it’ is now 
expedient to close anid deproclaim the same as a public digging; 

And whereas. all the provisions of sub-section (3) of the said 
section have been-comphed with in cvery respect; | 

Now therefore under and-by virtue of the powers in me vested 
by sub-section (1) of section thirty-one of the Precious and Base 
Metals Act, 1908, Transvaal (Act No. 35 of 1908), I do hereby 
declare, proclaim, and .make known that the portions of the 
said_publie digging comprising the farms— : 

Kranenberg No. 793, formerly Kranenberg No. 1404; 
Cowbit No. 794, formerly Kranenberz No. 1405: 
Evelyn No. 795, formerly Kranenberg No. 1406; 
Amersham No. 762, formerly De Klundert No. 1378: 
Chatsworth No. 761, formerly De Klundert No. 1377; 
Haddon No. 760, formerly De Klundert. No. 1376; 
De Klundert No. 759, formerly De Klundert No. 1375; ; 

all situate in the District of Zoutpansberg, Mining District of 
Pietersburg, Transvaal Province, proclaimed as aforementioned, 

‘shall be and are hereby closed and deproclaimed as a public 
digging from the rath day of October 1920. 

Gop SAVE THE KING. 
Given under my Hand and the Great Seal of the Union of 

South Africa at Pretoria this Twenty-third day of September One 
thousand Nine hundred and Twenty. 

J. ROSE-INNES, 
Officer Administering the Government. 

By Command of His Excellency the Officer Administering 
the Government-in-Council. 

. N. J. DE WET. 
-M.M. 1866/20 

#* No. 164, 1920] 

Under and by virtue of the powers and authorities vested in 
me by sections fourteen and forty of the Mineral Law Amendment 
Act, 1907 (No. 16 of 1907) and section Ave of the Precious Stones 
Act Amendment Act, 1907 (No, 27. 0f 1907) of the Cape of Good 
Hope; I do hereby- declare, proclaim and make known - that 
prospecting for precious and base minerals and precious stones is 
prohibited on the Crown Lands situate in the Province ‘of the. Cape 
of Good Hope,.as detailed in the attached Schedule. 

GoD SAVE THE KING. ; 
Given under my Hand and the Great Seal of the Union ct 

South Africa at Pretoria on this the 24th day of September One 
thousand Nine hundred and- Twenty. 

. J. ROSE-INNES, 
/ Officer Administering the Government. 

By Command of His Excellency the Officer Administering 
OO the Government-in-Council. 

  

: N. J. DE WET. 
MM. 2370/20.—2193/ 20.—2596/20.—2058 / 20.—2107/20. 

, SCHEDULE. 

PROVINCE OF THE Cape oF GOOD Hope. 

. Cate. Division. : 
Certain piece of ground situate at the Downs, being portion! 

“ B” of Lot No. 39, in extent 4 morgen 187 square roods 72 square 
_ feet. . 

Wynberg Municipality, in- the. Cape Division. 
(2), The remainder of certain land at the Diep River, in extent 

2 morgen 415 square roods 10 square feet. . 
(6). The remainder of certain land at the Diep River; in extent 

3 morgen 184 square roods 24 square feet. 

Division of Aliwal North. . 
Certain piece of land called ‘Onze Rust,” being portion of the 

- farm Badspruit, in extent 449 morgen 100 square roods. 

oe Divison of Barkly West. 
Certain piece of land called Kortwal, being portion of Lot No. 

10 h.i., in extent 1098 morgen 522 square roods. . 

Division of Bathurst. 
The farm Glen Erin, a ‘part of Riet Vley, now called The 

Ghio, in extent 386 morgen: . 
  
  

* No. 165, 1920.] 

Whereas under the provisions of, sub-section (3) of section five 
of the Fencing Act (Act No. 17 of 1912) it is provided that when- 
ever in any district no divisional council has jurisdiction, but 
the district is divided. into wards or field cornetcies the. Governor- 
General shall. declare contributions towards the cost of dividing 
ences to be obligatory in any. ward or field cornetcy of that dis- 
trict.if the magistrate thereof transmit to the Minister a resolu- 
tion passed at. a meeting convened and held by him in manner 
‘described. in. sub-section (3) of the said section ;' 

_ And whereas such a resolution has been so transmitted by the 
Magistrate of Heidelberg District, in the Province of the Trans- 
vaal (a district which is divided into wards), together with proof 
that the*said resolution was passed at a meeting convened and 
held by him in manner described in the said sub-section ; 

Now, therefore,: under and by virtue of the powers in me 
vested by sub-section (1) of section fve of the Fencing Act, 1912 
(Act. No. 17 of 1912}, I do hereby declare, proclaim, and make 
known that contributions in accordance with the said Act towards 
the cost of dividing fences shall from and after the first publica- 
tion of this Proclamation in the Gazette be obligatory in the area 
described in ‘the Schedule hereto. 

Gop Save THE KING. 
Given. under my Hand and the Great Seal of the Union of 

South Africa at Pretoria this Twenty-third day of September, One 
thousand Nine-hundred and Twenty... - : 

: J. ROSE-INNES, 
. / Officer Administering the Government. 

By Command of -His Excellency the Officer Administering 
the Government-in-Council. 

: ~ ON. J: DE WET. 
  

ae - SCHEDULE. 
Ward ‘Heidelberg, in .the ‘District of Heidelberg, Province of 

“the Trarisvaal.   

e 

dertig van de Wet op Edele en Onedele Metalen, 1908, Transvaal 
(Wet No. 35 van 1908), het tans: geraden is dezelve als een 
publieke delverij te sluiten en te deproklameren; 

En nademaal al de voorzieningen van subartikel (3) van het 
gezegde artikel in alle opzichten nagekomen zijn; . a 

Zo is het dat ik, onder en krachtens de macht mij verleend 
bij subartikel {1) van artikel cen en dertig van de Wet op Edele 
en Onedele Metalen, t908, Transvaal (Wet No. 35 van 1908), hier- 
mede verklaar, proklameer en bekendmaak dat de gedeelten van 
de gemelde publieke delverij bestaande uit de plaatsen—. 

Kranenberg No. 793 vroeger Kranenberg No. 1404; 
Cowbit No. 794 vroeger Kranenberg No. 1403: 
Evelyn No. 795 vroeger Kranenberg No. 1406; 
Amersham No. 762 vroeger De Klundert No. 1378; 
Chatsworth No. 761 vroeger De Klundert No. 1377; 
Haddon No. 760 vroeger De Klundert No. 1376; 
De Klundert No. 759 vroeger De Klundert No. 13755 

gelegen in_her Distrikt Zoutpansberg, Mijndistrikt Pietersburg, 
Provincie Transvaal, geproklameerd als voormeld, mits deze als 
een publieke delverij gesloten en gedeproklameerd zullen zijn met 
ingang van de t2de dag van Oktober 1920. 

. GOD BEHOEDE DE KONING. 

_Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie 
van. Zuid-Afrika, te Pretoria, op deze Drie en twintigste dag van 
September Een duizend Negen honderd en Twintig. : 

J. ROSE-INNES, 
Arobtenaar het Regeringsbeleid voerende. 

Op last van Zijn Excellentie de Ambtenaar het 
Regeringsbeleid-in-Rade voerende. 

N. J. DE WET. 
M.M. 1866/20 

4 No. 164, 1920.] 

Ingevolge en krachtens de macht en bevoegdheid mij verleend 
bij artikels veertzen en veertig van de Minerale Wet Wijzigings- 
wet, 1907 (No. 16 van 1907) en artikel wi7f van de Edelgesteenten 
Wet Wijzigingswet, 1907 (No. 27 van 1907), van de Kaap de Goede 
Hoop, verklaar, proklameer en maak ik hiermede bekend, dat 
prospekteren naar edele en onedele mineralen en edelgesteenten 
verboden is op de Kroongronden gelegen in de Provincie Kaap 
de Goede Hoop, als uiteengezet in de, aangehechte bijlage. 

GoD BEHOEDE DE KONING. 
Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van 

Zuid-Afrika, te Pretoria. op heden de Vier en Twintigste dag van 
September, Een duizend Negen honderd en Twintiz. . 

/ J. ROSE-INNES, 
: Ambtenaar het Regeringsbeleid voerende. 

Op last van Zijn Excellentie de Ambtenaar het 
Regeringsbeleid-in-Rade voerende. 

N. J. DE WET. 

  

  

BIJLAGE: 
_ PROVINCIE Kaap DE GoEDE Hoop. 

Afdeling Kaap. . 
Zeker stuk grond gelegen te Downs, zijnde gedeelte B van 

Perceel 39, groot 4 morgen, 187 vierkante roeden, 72 vierkante 
voeten. 

  

Wijnberg Municipaliteit in de Afdeling Kaap. 
(2) Resterend’ gedeelte van zeker stuk grond te Diep Rivier, 

groot 2 morgen 415 vierkante roeden 10 vierkante voeten. . 
(>) Resterend gedeelte van zeker stuk grond te Diep Rivier, 

groot 3 morgen 184 vierkante.roeden 24 vierkante voeten. 

Afdeling Aliwal Noord. 

Zeker stuk grond genaamd Onze Rust, zijnde gedeelte van de 
plaats Badspruit, groot 449 morgen 100 vierkante roeden. 

Afdeling Barkly West. 
Zeker stuk grond genaamd Kortwal, zijnde gedeelte van 

Perceel to h.1., groot 1098 morgen 522 vierkante roeden. 

/ Afdeling Bathurst. 

De plaats Glen Erin, een gedeelte van Riet Vley, nu genaamd 
The Ghio, groot 386 morgen. 
  

  

% No. 165, 1920.] 

Nademaal onder de voorzieningen van subartikel (3) van artikel 
wij? van.dée Omheiningswet (Wet No.-17 van 1912) bepaald is, dat 
wanneer een afdelingsraad geen jurisdiktie in een distrikt heeft. 
doordat het in wijken of veldkornetschappen verdeeld is, de 
Goeverneur-generaal in enige wijk of veldkornetschap van dat 
distrikt bijdragen verplichtend zal verklaren, indien de magistraat 
van dat distrikt aan de Minister een besluit overlegt, gepasseerd 
op een door hem bijeengeroepen en gehouden vergadering, op de 
wijze zoals beschreven in subartikel (3) van gencemd artikel; 

En nademaal zodanig besluit aldus door de Magistraat van 
Heidelberg, in de Provincie Transvaal, cen in wijken verdeeld 
distrikt, js overgelegd, vergezeld van het bewijs dat genoemd 
besluit werd aangenomen op een door hem bijeengeroepen ver- 
gadering, gehouden op de wijze zoals voorgeschreven in genoemd 
subartikel ; 

Zo is het dat ik, onder en krachtens de bevoegdheid mij} ver- 
leend door subartikel (1) van artikel vijf van de Omheiningswet 
1giz2 (Wet No. 17 van 1912), hiermede verklaar, proklameer en 
bekend maak, dat overeenkomstig genoemde wet bijdragen in de 
kosten van grensomheiningen van en na de eerste publikatie van 
deze Proklamatie in de Staatskoerant verplichtend zullen zijn in 
de streek beschreven in de volgende bijlage. , 

, GoD BEHOEDE DE Koninc. 
Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van 

Zuid-Afrika, te Pretoria, deze Drie en Twintigste dag van Septem- 
ber, Een duizend Negen honderd en Twintig. 

: J. ROSE-INNES, 
Ambtenaar het Regeringsbeles] voerende. 

Op last.van Zijn Excellentie de Ambtenaar het 
Regeringsbeleid-in-Rade voerende. 

N. J. DE. WET. 
  

—— BIJLAGE: 
De Wijk Heidelberg, in het Distrilct Heidelberg, Provincie 

Transvaal. : “ a


