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9th February, 1923.

The following Bills, having been introduced into the House
of-Assembly, are published in accordance with Standing Order
.
.
oO
No.- 158:
DANL. H. VISSER,
Clerk of the House of Assembly.
oe
A.B. 26—'23.

Transvaal

A.B. 27—’23.

Agricultural

.

PAGE. ©

and: Qrange

Free

Franchise Law Amendment

Bil we

Industries

eee

State

Bill ..

iv

eee

to submit to Parliament.during this Session, is

hereby published for-general information:—

Eee

The Precious

Stones

Bill,

1923

..

.

..

E. F, 0. LANE,

Vv

Secretary to the Prime Minister.

van de Volksraad.

.

A.B: 26—23.

BLADZ.

‘Transvaal en Oranje Vrijstaat Kies~ recht Wet Wijzigings Wetsontwerp

iv

© Bevorderings

GOEVERNEMENTSKENNISGEVING

The Bill specified and set out hereunder, which the Governproposes

Klerk

_ A.B. 27—’23. . iandbouwnijverheid
Wetsontwerp

Promotion

GOVERNMENT ‘NOTICE No. 260, OF 1923.
ment

‘De volgende Wetsontwerpen, ingediend in de Volksraad,
worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het Reglement
van Orde.
ee
DANL. H. VISSER,

No. 260, VAN 1993.

Het hiernagenoemde en’ aangetoonde Wetsontwerp, hetwelk
het Goevernement voornemens is bij het Parlement in te

dienen gedurende deze Zitting, wordt bij deze ter algemene
_. Kennisneming gepubliceerd :— |
Het Wetsontwerp
op Hdelgesteenten,

1923 ..

E. F.

.

v

C. LANE,

Sekretaris van de Eerste Minister.

UNION GAZETTE

ii

To

make

BILL

provision

for

levies

|

on

EXTRAORDINARY,

r

particular

Om

agri-

and

for the protection

sion of standards and
agricultural products.

grades

zulke heffingen gestort worden;
voor de aanwending van gelden in zulke rekeningen gestort;
en veor de bescherming en uitbreiding van voor-

for

geschreven standaarden en graden van landbouw-

produkten.

IT ENACTED

by the King’s

the Senate and the House
South Africa, as follows :—

Application

for levy on

agricultural

1, Whenever

:

en

de

.

during the last. period of twelve

LANDBoUW.)

Zijn .Majesteit

Volksraad

van

de Unie

de

Koning,

van

de’

Zuid-Afrika,

aanzoek wordt gedaan bij de Minister—

Aanzoek

laatste

tijdvak

daarin

bereid,

van

twaalf

maanden

waarover

de

behandeld

of gefabriceerd landbouw-

produkt meer dan vijftig percent vertegenwoordigt van

de’ gehele
behandeld

treated, or manufactured in that period in all factories
within the Union;
or
.

in

(b) door

alle

hoeveelheid van
of gefabriceerd

fabrieken

een

in

de

kodperatieve

Unie;

dat produkt toebereid,
gedurende dat tijdvak
of

vereniging

of

maatschappij

welke als een van zijn doeleinden de meest voordelige

or company which has
advantageous production
its members of any parand which, during the
for which information is

voortbrenging

en verkoop

door of ten behoeve van

twaalf
zijn,

bij

maanden
de

waarover

ontvangst

van

inlichtingen
het

aanzoek,

beschikbaar
meer

dan

' vijftig percent van de gehele hoeveelheid van dat gedurende dat tijdvak in de Unie voortgebrachte

product produced in that period within the Union ; or

produkt. kontréleert;

of .

:

.

_(c) by any combination of co-operative societies or
companies each of. which has among its objects the
most advantageous production and sale by or on
behalf of its members of any particular agricultural

(¢) door een kombinatie van kodperatieve verenigingen
of maatschappijen die alle onder hun respektieve
doeleinden de meest. voordelige voortbrenging en
verkoop door of ten behoeve van hun leden van een

controlled by all the societies or companies forming

totale bedrag van dat produkt door al de verenigingen
of maatschappijen, die deel wtmaken-van de kombi-

biezondere soort landbouwprodukt hebben, wanneer het

product, where the aggregate amount of that product
combination,

during

the

last

period

of

twelve!

natie, gekontréleerd
van twaalf maanden

months for which information is available on receipt

of the application, has exceeded fifty per cent. of the
entire quantity of that product produced in that
period within the Union; or

gedurende het laatste tijdvak
waarover inlichtingen beschik-

baar zijn bij de ontvangst van het aanzoek, meer
dap vijftig percent van de gehele hoeveelheid van dat
gedurende dat tijdvak in de Unie voortgebrachte
produkt bedraagt ;° of
-

(d) by any combination of persons. which has, during the

last period of twelve months for which information

(d) door een kombinatie van personen, die, gedurende
het laatste tijdvak van twaalf maanden waarover
inlichtingen beschikbaar zijn bij de ontvangst van

is available on receipt of the application, owned more

’ than’ fifty ‘per cent. of the total quantity of any par-

ticular agricultural product produced in that period
within the Union,
that a levy to be devoted to any purpose mentioned in section
two of this Act shall be made in respect of that agricultural

_

zijn leden
van
een
biezonder landbouwprodukt
heeft en welle, gedurende het laatste tijdvak van

available on réceipt of the application, has controlled|:
more than fifty per cent. of the entire quantity of that

the

o

vereiste inlichting beschikbaar is bij] de ontvangst
van het aanzoek, de hoeveelheid van een soort

months for which the required information is available
on receipt of the application, the quantity of any
agricultural product prepared, treated or manufactured therein represents more than fifty per cent.
of the total quantity of that product prepared,
(b) by any Co-operative society
as one of its objects the most
and sale by or on behalf of
ticular agricultural product
last period of twelve months

door

van

(a) door de houder of houders van een fabriek of fabrieken heffing op
‘ (zoals dat woord
gedefinieerd is door artikel een landbouwvan de Fabrieks Wet, 1918) waarin, gedurende het produkten.

(as that term is defined in section one of the Factories

Act, 1918) in which,

door de MinistER

BEPAALD

1. Wanneer

(a) by the occupier or occupiers of any factory or factories

product.

HET

Senaat

of the Union of als volgt :—

application is made to the Minister—
:

YJ

Most Excellent Majesty,

of Assembly

|

(Ingediend

(Introduced by the MINISTER OF AGRICULTURE.
),s-«
B®

ERP

a

voorziening te maken omtrent heffingen op
biezondere landbouwprodukten in zekere omstandigheden ter bevordering van landbouw;
voor de opening van speciale rekeningen waarin

and exten-

prescribed

1923.

WETSONTW

cultural products. in certain circumstances for
the promotion of agriculture; for the creation of
special accounts into which those levies shall be
paid; for the application of moneys paid into
such accounts;

10TH FEBRUARY,

het: aanzoek,

hoeveelheid

meer dan vijftig percent van de gehele

van-een

biezondere

soort gedurende

dat

tijdvak in de Unie voortgebracht produkt in eigen-

dom. bezit,
een heffing te maken ten opzichte van dat landbouwwith produkt of het artikel waarvan het verkregen wordt, om gewijd
te worden aan een van de in artikel twee vermelde doeleinden,

product or the article from which it is derived, the Minister om
may,

in his discretion,

regulation.

devoted.

such a levy in accordance

2. The proceeds of any levy made under section one of this
Act in respect of any product or article shall be devoted to
lev.
Y the promotion and encouragement of the growth and production
of that product or article by all or any of the following means :—
(a) Experiment, investigation, research or instruction ;

Purposes to
which pro-

ceeds of
shall be

make

[A.B. 27—23,]

kan de Minister in. zijn diskretie zulk cen heffing beuren overeenkomstig regulatie.
;
2. De opbrengst van een heffing krachtens artikel een van
deze Wet ten opzichte van een voortbrengsel of artikel gemaakt,
wordt aangewend voor de bevordering en.aanmoediging van het
aankweken cn voortbrengen van dat produkt of artikel door
alle of sommige van de volgende middelen :—
(a) proefneming,

[A.B. 2723]

onderzoek,

navorsing

of

onderricht;

Doeleinden

waaraan
brengst

or

van heffing

gewijd

worden.
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' (c)

levende

of the product

or article ;

~ (d) any matiter inciderital to ary of the purposes mentioned]
in paragraphs
(a), (b) and (c) of this sub-section’;

and

(e)

-.. (é) any other means by which the Minister is of opinion
that’it is in the public interests that the growth

Payment of
proceeds of
levy into
special
account,

have,

machinerieén,

werktuigen

en

de

nood-

zakelike uitrusting in véerband met een van de in
paragraaf (a) vermelde’ doeleinden ;
(c) het adverteren van het produkt of artikel ;
(d) alle zaken in verband met een van de doeleinden
_'vermeld in paragrafen (a), (6) en (c) van dit sub-

a

the advertisement

iil

(b) de oprichting of verkrijging van gebouwen of andere
opstallen of werken en de aanschaffing van grond,.

(b) the construction or acquisition of buildings or other
structures or works and the, acquisition of land,
livestock, machinery, implements and equipment
“. necessary to any of the purposes mentioned in para-

‘* graph (a);

1923,

artikel;

alle andere

de Minister

en

|

middelen

|.

_..

.

waardoor,

oe

naar het

oordeel van

het in het openbare belang is dat het

- aankweken of voortbrengen van het produkt of artikel

or

bevorderd en aangemoedigd behoort te worden.
production of the produet or article should be promoted and encouraged. ' 8. (1) Wanneer de Minister krachtens deze Wet een heffing
z.
gemaakt heeft wordt een speciale rekening geopend waarin
opbrengst
van de heffing gestort’ wordt.
De op3. (1) Whenever the Minister has made any levy under this de
- Act a special account shall be created into which shall be paid brengst ten opzichte- van elk produkt wordt in een aparte
.
the proceeds of the levy. ‘The proceeds in respect of each rekening opgebracht.
product shall be placed to a separate account.
, (2) De Minister kan, bij besluit onder zijn hand, van tijd
(2) The Minister, by order under his hand, may from time to tot tijd het bedrag aanwijzen dat uit zulk een speciale rekening
time. direct the amount that shall be paid out of any such betaald wordt en het doel waarvoor. zulke gelden aldus
Zulke gelden kunnen betaald
special account and the purposes for which moneys shall be so uitbetaald zullen worden.
worden aan—
,
paid out.. Such moneys may be paid to—
(a) een kodperatieve vereniging of maatschappij welke
(a) any co-operative society or company which has
onder. zijn doeleinden de. meest voordelige voortamong its objects the most advantageous production| .
brenging en verkoop van het biezondere landbouw‘and sale of the particular agricultural product for
. produkt heeft waarvoor de rekening geopend is ;
which the account is created;
(6) elk ander lichaam van personen dat naar genoegen
(b) any other body of persons who to the satisfaction of}
van de Minister bereid is om. zulke gelden aan te
the

Minister

will wholly

apply

such

moneys

to the

promotion. of the further production and sale.of the
particular agricultural product for which the account
is created;

-

/

or may be expended by the Minister himself.

Storting van
opbrengst
van heffing

in speciale
rekening.

wenden ter bevordering van de verdere voortbrenging

en verkoop van het biezondere landbouwprodukt.
waarvoor de rekening geopend is,
of kunnen door de Minister zelf uitgegeven worden.
. 4, Een kodperatieve vereniging of

maatschappij

of ander raghten

lichaam van personen dat krachtens het onmiddellik vooraf:
.
"
Duty of 0+
.
.
4, Any co-operative society or company or any other body|gaande artikel gelden ontvangt wendt al zulke gelden op zulke
operative
society or
of persons which receives any money under the last preceding} wijze aan als van tijd tot tijd door de Minister mocht aangecompany or section shall devote the whole of it, in such manner as may from|wezen of goedgekeurd worden voor de bevordering van de voort-

van

odpera(70, ereniging of
maatschappij
of ander

of per- time to time be directed or approved by the Minister, to the|brenging van het biezondere landbouwprodukt ten opzichte Hehaam van
promotion of the production of the particular agricultural waarvan de gelden aldus ontvangen zijn. Zulke vereniging of zelclon
sons which
Such maatschappij of lichaam van personen legt, wanneer zulks krachtens
receives any product in respect of which the money has been received.
Wet
“, money under society or company or body of persons shall, whenever required|verlangd wordt door de Minister, bewijzen aan hem naar zijn deze
ontvangt.
‘ this Act.
by the Minister, produce proof to his satisfaction that all genoegen over, dat alle krachtens deze Wet door hetzelve
moneys received by it under this Act have been so devoted, ontvangen gelden aldus aangewend zijn en indien‘het niet in
and if it is unable to satisfy the Minister, he may in his discre- staat is om de Minister tevreden te stellen kan hij in zijn diskretie
tion discontinue the payment to the society or company or de-betaling aan de vereniging of maatschappij of ander lichaam
other body of any further money under this Act, and may, by van ‘verdere gelden krachtens. deze, Wet staken'en kan bij
action in any: competent court, recover from the society or wijze van aktie in een bevoegd hof van de vereniging of
company or other body such moneys received by it under the maatschappij of ander lichaam van personen de door hetzelve
last preceding section as have not been devoted as aforesaid. krachtens het onmiddellik voorafgaande artikel ontvangen gelden
welke niet als voorzegd aangewend zijn, terug vorderen.
Bey

Regulations.

-5. The Minister

may make regulations prescribing —

5. De Minister kan regulaties maken waarbtj voorgeschreven Regulaties.
.
worden—
in and the pur-

' (a) the amount of any levy, the manner
poses for which it shall be made, and the time at and
period for which it shall be paid ;

(a) het bedrag. van
‘doeleinden
wanneer

_ (6) the manner in which payments from, any special
account shall be made, expended and accounted for ;
(c) reports or other information to be furnished; .
‘(d) forms of notices, certificates and other documents

,

en het tijdvak

de. wijze waarop

gemaakt

waarvoor

wordt

en

hij betaald

en de

de tijd’.
wordt ;

geschieden, uitgegeven en verantwoord worden;
(c) de verschaffing van rapporten en andere inlichtingen ;
(d) de formulieren van kennisgevingen, certifikaten’ en
andere dokumenten te worden gebezigd of uitgereikt
voor

regulations ;
generally for the better carrying out of the objects and

purposes of this Act.

hij

(b) de wijze waarop betalingen uit een speciale rékening

to be used or issued for purposes of this Act and the

(e)

een heffing,

waarvoor

de

doeleinden

(e) in het algemeen

De

van

voor

deze

Wet

en

de regulaties;

de betere verwezenliking

de doeleinden. en oogmerken van deze Wet.
regulaties kunnen straffen voorschrijven voor een

van

over-

The regulations may prescribe penalties for a contravention treding daarvan of verzuim om daaraan te voldoen, welke
thereof or default in complying therewith not exceeding a fine een boete van vijftig pond niet tebovengaan, of welke in het
of fifty pounds, or, in the case of a continuing contravention, geval van een voortdurende overtreding het bedrag van vijfpond .
not

exceeding

five pounds for

every

day

during

which

the voor elke dag dat de overtreding voortduurt,

niet tebovengaan.

contravention continues. Differing regulations may be made Verschillende regulaties kunnen ten opzichte van verschillende
n respect of different products.
.
produkten gemaakt worden,

.
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\pplication

to ungraded

product of

‘tandard of

‘waded procluct,

~

Minister

has

prescribed

any

standard

Wanneer

6.

of

de Minister een standaard van samenstelling en Toepassing{

de oP opsegraeomposition and quality for any agricultural product under the kwaliteit ten opzichte van cen landbouwprodukt krachtens
on

door
provisions of paragraph (a) of section, sia of the Agricultural) bepalingen van paragraat (a) vanartikel zes van de Landbouwyoorgeaan
het
is
heeft,
en
voorgeschrev
1922,
Wet,
Products Grading Act, 1922, it shall be unlawful for any person produkten Gradeer

dukt, schreven
to apply to any similar agricultural product which has not been|elke persoon verboden om op een dergelijk landbouwpro
Wet, standaard
die
volgens
is
gegradeerd
of
inspected and graded under that Act, such prescribed standard hetwelk niet geinspekteerd
deord pro-

|zulke voorgeschreven standaard van samenstelling en kwaliteit

-

of composition and quality.
os

Amendment

the

6. Whenever

1923.

toe te passen,

dukt.

- | % Artikel twaalf van de’ Landbouwvoortbrengselen Uitvoer Wijzigin;
.
Log twelve of the Agricultural
Produce Export Act, Wet, 1917, innalt bij deze gewijzigd door de schrapping wit van, evel

,

7. Section

tbrengsel ” of “ voortbreng- iwaalf var
‘welve of Act LoL» is hereby amended by the deletion from the definition) ge definitie van “ laidbouwvoor
n 191
bokhaar of struisveren ”.
of
wol
of
“
of the words “ of|s¢] ” van de woorden
or “ produce”
.
of “agricultural produce” feathers
van
Yo.350f
co
”’.
wool or mohair or ostrich
1917.
Woordbe-.
Wet
deze
in
wordt
samenhang
de
met
strijd
in
- 8. Tenzij
’
.
Interpreta-

sion of terms.

.
-° 8. In this Act, unless inconsistent with the context—
O
“0
:
sad.
c
co-operative society or company ’’ means a society

verstaan onder:
“kodperatieve

1922,

‘Minister?

or any

mearis

other Minister

the

amendment

Minister

thereof ;

of Agriculture

.

or,

or any

of State acting for him in his absence

bouw

of maatschappif”

een vereni-

of

een

landbouwnijverheid-te

bevorderen of te

ontwikkelen en als zodanig voelgens de Wet op Kooperatieve Verenigingen, 1922, of een wijziging ,
daarvan geregistreerd;
,

“ Minister ”, de Minister van Landbouw of andere Minister
van Staat die te zijnen behoeve gedurende zijn af-

wezigheid,

;

zijn departement waarneemt ;

“landbouwprodukt ”,
voortgebracht of

“ apricultural product” means any article whatever
or derived by farming. operations, whether
produced:
or not it has undergone a change of form as the result
of some process.applied to it;
“regulation”? means regulation made and in force under

een artikel van welke soort ook
verkregen van landbouwoperaties

hetzij het al dan niet verandering van vorm ondergaan
heeft als het resultaat van de toepassing van een of
ander

proses;

“regulatie ’, een regulatie gemaakt en van kracht krachtens deze Wet.

this Act.

Short title.

vereniging

_-ging of maatschappij opgericht met het doel om land-

company formed for. the purpose of promoting or
fostering agriculture or any ‘agricultural industry).
and registered as such under the Co-operative Societies
Act,

paling.

;

9.. Deze -Wet kan voor alle doeleinden als de Landbouw- Korte titel.
Bevorderings Wet, 1923, aangehaald worden.
ra
nijverheid
Agricuitu
the
as
purposes
all
for
cited
be
may
Act
This.
9.

Industries Promotion Act, 1928.

me
r
WETSONTWERP

To repeal paragraph (3) of section ten of the Trans- Tot herreeping van paragraaf (3) van artikel tien
van de Transvaal Constitutie Open Brief, 1906 en
vaal Constitution
Letters Patent,
1906 and
paragraaf (3) van artikel tien van de Oranje
paragraph (3) of section ten of :the Orange
,
—
Rivier Kolonie Open Brief, 1807.
River Colony Letters Patent, 1907.
(Introduced by W.
7

Repeal of
certain pro-

visions of

Transvaal

and Orange

Free State
Franchise
Laws.
Short

title.

B. Mapezey,

Hsq., M.A.)

(Ingediend

door de Wr.eprLE

HEER

W.

B.

MaprEtey,

LV.)

Bes
ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, ye HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de
. Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Airika,
the Senate and the House of Assembly of the Union
als volgt :—
of South Africa, as follows :—
;
‘L. Paragraat (3) ‘yan artikel éien van de Transvaal Constitutie Herroeping
van zekere
1. Paragraph (3) of section ten of the Transvaal Constitution Open Brief, 1906 en paragraaf (3) van artikel ten van de bepalingen
Letters Patent, 1906, and paragraph (3) of section ten of the ‘Oranje Rivier Kolonie Open Brief, 1907, worden bij deze van de
Orange River Colony Letters Patent, 1907, are hereby repealed. herroepen.
Transvaal e
Oranje Vrii:

‘staat

.

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald
de Transvaal en Oranje Vrijstaat Kiesrecht Wet Wijzigingsals
ancl Orange Free State Franchise Law Amendment Act, 1923.
2., This Act. may

be cited
for all purposes
:
Y

as the . Transvaal

wet,

[A.B. 26—'23,|

1928.

|A.B. 26—~23.}

Kiesrecht
Wetten.

Korte

titel.
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konsolidatie en wijziging van de Wetten van
kracht in de onderscheidene Provincies van
kracht betneffende het prospekteren naar en
mijnen
maken

van Edelgesteenten en om voorziening te:
betreffende aangelegenheden in verband

daarmee.

(Lo be introduced by the Minister or Mines AnD [nDUSTRIES.) (Le worden ingediend door de MintsteR
Severna?)

van

MisJNWEZEN

EN

BE IT ENACTED by: the King’s Most Excellent Majesty, they,

Senate and the House of Assembly of the Union of South mis

HET BEPAALD door
Zijn Majesteit de Koning, de
Senaat en'de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika,
als volgt:— ~

Africa, as follows : —

PRELIMINARY.
INLEIDENDE BEPALINGEN,
L. Nothing in this Act contained shall apply to land in the i. Geen bepaling in deze Wet vervat vindt toepassing op
Province of the Cape of Good Hope held by private persons grond in de Provincie de Kaap de Goede Hoop, door private
under title which does not contain a reservation of precious personen gehouden krachtens titel die geen voorbehoud van
stones in favour of the Crown.
cdelgesteenten aan de Kroon bevat.
‘2. The right of mining for precious stones in alluvial and
Right of
2. Het recht van mijnen van edelgesteenten in alluvium
mining for ‘of disposing of that right j is vested in the Crown, subject to the en van beschikking over dat recht is gevestigd in de Kroon
E

Application
“of Act.

precious

stones vested!

in the
Crown.

Repeal of °

laws.

& provisions of this Act.

.

met inachtneming van de bepalingen van deze Wet.

;

.

3. The law mentioned in the First Schedule to this Act shall

3. De wetten opgenoemd in de Eerste Bijlage van deze
be and are hereby repealed to the extent set out in the fourth
Wet worden bij deze herroepen in de omvang in. de vierde
column of that Schedule.
~

CHAPTER I.

van

die

Bijlage

V2" Wet.

Recht van

ieee van

steenten in
de Kroon
gevestigd.

:

|keleom

Toepassing

Herroeping
;
van Wette...

uiteengezet.

HOOFDSTUK I.

PROSPECTING.
PROSPEKTEREN.
;
“A. On Unoceupied Unalenated Crown Land.
A.—Op onbewoonde met veroreemde Kroongrond.
4, (1) Alle
onbewoonde,
niet vervreemde
Kroongrond, Rechten ir
-Right and
4, (1) All unoccupied unalienated Crown land shall; for the
- obligations | purposes of this Act and subject to the provisions of this staat voor de doeleinden van deze Wet en met inachtneming verplichvan de bepalingen van dit artikel open voor prospekteren pee
tor cn moe section, be open to prospecting under prospecting permit:
occupied

Crown land.

:

To

uo

Oo

Provided that no Crown land which is the subject.of a pros-

krachtens een prospekteer permit:.
teerder op
Met dien verstande dat geen Kroongrond die het onderwerp onbewoonc>

pecting agreement under Ordinance No. 4 of 1904 of the Orange vormt van een prospekteer kontrakt ingevolge Ordonantie KroonRiver Colony shall be open to prospecting until the termina-|} No. 4 van 1904, van de Oranje Rivier Kolonie open staat 8°"
tion of such agreement.
(2) The

Minister may,

voor prospekteren
(2) De Minister

at any time by notice in’ the Gazette, Staatskoerant

vééz de beéindiging van zulk kontrakt.
kan te eniger tijd bij] kennisgeving in de

voorwaarden hechten aan het prospekteren
attach conditions to prospecting on Crown land open to pros- op Kroongrond die openstaat voor prospekteren volgens deze
pecting under this Act, and vary the conditions for different Wet, en verschillende voorwaarden stellen voor verschillende
portions of land.
;
gronden.
(3) The Minister may, at any time by notice in the Gazeite,

(8) De

Minister

kan

te eniger

tijd bij

kennisgeving

.

in de

. voor prospekteren
withdraw from prospecting any Crown land which is open to Siaatskoerant Kroongrond die openstaat
sluiten
voor
prospekteren,
maar
daarbij
wordt geen afbreuk
prospecting, but no rights acquired by a prospector while lawfully prospecting on such land shall thereby | be: prejudiced. gedaan aan rechten door een prospekteerder verkregen door
het wettig prospekteren op zulke grond.
(4) A prospector on Crown land open to prospecting shall,
(4) Hen prospekteerder op Kroongrond die openstaat voor
for the purposes of and while engaged in authorized pros- prospekteren is, voor de doeleinden van zulk wettig prospekpecting, be entitled to graze free of cost on such land four teren en ter wijl “hij daarmee bezig is gerechtigd om kosteloos

draught animals and, with the written consent of the mining op zulke grond vier trekdieren te -weiden en met de schriftelike

commissioner, such ‘additional number of drought animals toestemming van de mijnkommissaris zulk groter aantal
as may appear to the mining commissioner to be necessary. trekdieren als aan de mijnkommissaris noodzakelik voorkomt.
Such prospector shall further have the right for his personal Hen prospekteerder is mede gerechtigd voor zijn persoonlike
requirements and for prospecting purposes to. take upon such behoeften en voor prospekteer doeleinden om water op zulke
land water which is not artificially conserved. He may further grond dat niet kunstmatig bewaard is te nemen..
Hij kan

take from such land wood for his personal use. The quantity of verder van zulke grond hout voor. zijn persoonlik gebruik
- such wood and water taken shall be such as the mining com- nemen.
De hoeveelheid hout en water bedraagt zoveel als
missioner may authorise and shall be. taken under such con- de mijnkommissaris machtigt-en wordt onder de voorwaarden
ditions as he may prescribe.
die hij mag voorschrijven genomen.
(5) Een. prospekteerder kan op Kroongrond die openstaat
{ (5) On Crown land open to prospecting a prospector may peg Voor prospekteren, een kringvormig terrein, een prospekteer ©
‘a circular area called a prospecting
area not excéeding one terrein genaamd, afpennen dat een middellijn van ten hoogste ‘thousand yards in diameter, which shall be pegged by placing i in een duizend yards heeft, en dat afgepend wordt door overeen‘accordance with regulation a beacon at the central point thereof. komstig regulatie een baken op het middenpunt te plaatsen.

©
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(6). A prospector who has fulfilled the conditions of the last -(6) Een prospekteerder die aan de voorwaarden van het
preceding sub-section shall have the exclusive right of pros- onmiddellik voorafgaande sub-artikel voldoet heeft het uitpecting such area during the currency of his permit, so long as sluitende recht van prospekteren op zulk terrein gedurende
de geldigheid van zijn permit, zolang hij naar genoegen van
he prospects to the satisfaction of the mining commissioner.
de mijnkommissaris prospekteert.
(7) Such prospector may at any time abandon, or provided ' (7) Een prospekteerder kan te eniger tijd zijn prospekteer
that no area lawfully pegged by another prospector is inter- terrein verlaten, of mits het terrein door een andere prospek-

fered with, alter the position of, his prospecting area and shall
report the pegging, or the alteration, or the abandonment, of
the area (as the case may be) to the mining commissioner or to a
‘laim inspector or mining constable within thirty days there-

teerder wettig afgepend niet gestoord wordt, de ligging daarvan

veranderen,

en geeft binnen

of, de verandering

dertig dagen

of het verlaten

na het afpennen,

van het

terrein

(naar

het

geval mag zijn) kennis daarvan aan de mijnkommissaris of
Wanneer hij het
after. Whenever he abandons or alters the area of forfeits the een claiminspekteur, of mijnkonstabel.
rights aforesaid, or whenever his prospecting permit expires, he terrein verlaat, of verandert of de voorzegde rechten verbeurt,
shall remove his beacon. If such prospector fail to comply of wanneer zijn prospekteer permit verloopt, verwijdert hij
with any provision of this sub-section, he shall be liable to a zijn baken. Indien een prospekteerder verzuimt aan een
fine not exceeding ten pounds and shall lose all rights which bepaling van dit sub-artikel te voldoen, wordt hij gestraft
he might otherwise claim under section twelve of this Act. met een bhoete van ten hoogste tien-pond, en verliest hij alle
rechten waarop hij anders krachtens artikel twaalf van deze
! (8) No prospector shall be entitled to peg or hold more than Wet aanspraak zou kunnen maken.

fone prospecting
| mining district.

area

at one

and

the same

time in any

(8) Geen

one

prospekteerder

is. gerechtigd

om

terzelfder

tijd

in één mijndistrikt meer dan een.prospekteer terrein af te
pennen of te houden.
oO
(9) It shall be the duty of every prospector on Crown land
(9) Hen prospekteerder op Kroongrond die openstaat voor

open to prospecting prior to the abandonment of his prospecting prospekteren is verplicht voordat hij zijn prospekteer terrein
area, to fill up with ground, rock, or debris, level with the surface verlaat, alle gevaarlike uitgravingen en schachten door hem
face, all dangerous excavations and shafts made by him. If the gemaakt met grond, rotsgrond of puin op te vullen en gelijk

prospector fail to comply with any provision of this sub-section met de oppervlakte te maken.
Indien de prospekteerder
he shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty verzuimt een bepaling van dit sub-artikel na te komen wordt
pounds.
bij gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond.

(10) Elke prospekteerder is ten opzichte van een prospekteer
(10) Every prospector shall be bound and obliged in respect, terrein door hem op Kroongrond die openstaat voor prospek-

of any prospecting area pegged by him on Crown land open to teren afgepend, gehouden en verplicht naar genoegen van de
to prospect thereon, to the satisfaction of the mijnkommissaris daarop te prospekteren, en indien hij in
mining commissioner, and if he make default in so prospecting, gebreke blijft zo te prospekteren of indien hij verzuimt een
ot if he fails to comply with any of the provisions of this section van de bepalingen van dit artikel na te komen kan de mijnthe mining commissioner may thereupon notify him in writing kommissaris hem schriftelik kennis geven dat al zijn rechten
prospecting

that all rights under his prospecting permit in respect of the area krachtens zijn prospekteer permit ten opzichte van het door
_ pegged by him are forfeited and the prospector shall not be hem afgepende terrein verbeurd zijn en de prospekteerder

permitted to peg another prospecting area in the same mining is niet veroorloofd om niettegenstaande de geldigheid van
district for the period of six months, notwithstanding the zijn permit gedurende een tijdvak van zes maanden een ander
currency
of his permit.
prospekteer terrein in hetzelfde mijndistrikt af te pennen.

'B.

Rights and {

-On Crown

Land

alienated under title containing a reserva-

B.—Op

tion of precious stones to the Crown.

alienated

of precious stones to the Crown, shall, notwithstanding anything|bestaat,

‘| in any law contained, have the exclusive right of prospecting/het

with a re-'}

‘servation of
veenon to
the Crown. :

.

5: (1) Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet, Rechten en
5. (1) Subject to the provisions of this Act, every surface heeft elke oppervlakte eigenaar en elke vergunninghouder en Verplich-

obligations |{ owner and every licensee and lessee of Crown lands with a huurder
of occupier: | right of purchase, in respect of which there is a reservation waarvan

of Crown

Kroongrond vervreemd ingevolge titel waarin een voorbehoud van edelgesteenten aan de Kroon voorkomt.

van Kroongrond niet een recht van koop, ten opzichte pn so een van
een

voorbehoud

niettegenstaande

uitsluitende

recht

om

van

edelgesteenten

aan

de Kroon Kroongrond

een bepaling in enige wet vervat, vervreemd
naar

voorbehouden

zulke

edelge- met

een

for such reserved precious stones on his holding, either by him-|steenten op zijn hoeve te prospekteren, hetzij persoonlik of voorbehoud

self or his nominee, provided he takes out a prospecting permit in|door zijn gemachtigde, mits hij een prospekteer permit in de steonten aan
de Kroon.
|bij regulatie voorgeschreven vorm uitneemt.
'
the form prescribed by Regulation.
(2) In het geval dat prospekteren als voorzegd plaatsvindt,
(2) In the event of prospecting being undertaken as aforesaid doet de oppervlakte-eigenaar, vergunninghouder of huurder,
the surface owner, licensee or lessee shall, in consideration of in overweging van de uitreiking aan hem van een prospekteer
the issue to him of a prospecting permit as hereinafter provided, permit zoals hierna bepaald, voor zichzelf en zijn opvolger
waive for himself and for his successor in title all and every
right which he may now or hereafter have to any claim for
compensation against the Government for any loss, damage or
encroachment which he may at any time sustain by reason

in titel afstand van

alle rechten

die hij nu

of hierna

mocht

hebben op aanspraak voor schadevergoeding tegen de Regering
terzake

van

verlies, schade

of inbreuk

die hij

te eniger

tijd

zou kunnen lijden ter zake van het prospekteren naar of
of prospecting or mining for and the exploitation of such mijnen en eksploiteren van zulke voorbehouden edelgesteenten
reserved precious stones on and under his holding,
.or of any op en onder zijn hoeve of ter zake van een handeling verricht
Act incidental to such prospecting mining or exploitation or in verband met zulk prospekteren, mijnen of eksploiteren
by reason of the resumption ‘or proclamation of the said farm of ter zake van de terugneming of proklamatie van de gezegde

or any part thereof by the Government for mining purposes ; boereplaats of gedeelte ervan door de Regering voor mijnnor shall such surface owner, licensee or lessee be entitled to doeleinden; noch is zodanige oppervlakte-cigenaar,: vergunningsurrender under any law dealing with the disposal of land for houder

of huurder

gerechtigd

ingevolge

een

of

andere

wet

settlement purposes the whole or any portion of his holding on betreffende de van de hand zetting van grond vooy. nederthe presumption or proclamation of his land for prospectng zettingsdoeleinden bij de terugneming of proklamatie van
or mining purposes.
zijn grond voor mijndoeleinden, van zijn hoeve of een gedeelte
daarvan afstand te doen.
,
(8) Een prospekteer permit wordt niet aan zodanige opper(3) No prospecting permit shall be issued to such surface
owner,

licensee

or ‘lessee

unless -he

produces

to

the

issuing viakte

eigenaars,

vergunninghotider

of

huurder_

uitgereikt
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officer his"title deeds of the holding or other document entitling tenzij hij aan de beambte.die het permit uitreikt, zijn, titelhim to occupation of the land, on which he desires to prospect. bewijzen van de hoeve ‘of ander dokument dat hem gerechtigt
The waiver referred to in sub-section (2) of this section shall tot de bewoning van de grond waarop hij wenst te prospekbe in the form set out in the second Schedule to this Act and teren vertoont. De akte van afstand bedoeld in sub-artikel (2)

shall be signed by the applicant for such prospecting permit van ‘dit. artikel, is in de vorm zoals opgenomen in de Tweede
and by two. witnesses.
Noticé of the issue of the prospecting Bijlage van deze Wet, en wordt door de applikant om zulk
De
permit and of the waiver so completed shall be communicated prospekteer permit’ en door twee getuigen getekend.
by the issuing officer to the registrar of deeds for the area in beambte die het prospekteer permit uitreikt geeft kennis van
which the holding is situate.
The issuing officer shall also zulke uitreiking en van de afstand aldus getekend aan de
forward to such registrar the title deeds of the holding or other Registrateur van Akten voor het gebied waarin de hoeve
document entitling the occupier to occupy the land for the gelegen is. De beambte, die het permit uitreikt, zendt mede
purpose of an endorsement being niade thereon by the registrar de titelbewijzen

to the effect.that such title deed or other document is subject
to the waiver set out in the preceding sub-section and such
registrar shall thereupon endorse the title deed or other doct-

ment accordingly
registers :

and

make

the necessary
SO

entries

in

his

de

van

hoeve

of

dat

dokument

ander

de

bewoner gerechtigt tot bewoning van de grond, aan de Registrateur van Akten voor het doeleinde om daarop door de Registra- .
teur aantekening te doen. geschieden, dat zulk titelbewijs
of ander dokument onderhevig is aan de in het voorafgaande ~
sub-artikel vermelde afstand en de Registrateur. maakt daarop
dienovereenkomstig een aantekening daarvan op het. titel-bewijs of andere dokument en maakt de nodige inschrijvingen

Provided that no sich prospecting permit shall be issued
a
and no such endorsement shall be made without the written in de registers:
Met dien verstande dat zulk prospekteer permit niet uitconsent of the registered holder of any mortgage bond over
gereikt wordt, noch zulke aantekening geschiedt zonder de
the holding :
sehriftelike toestemming van de geregistreerde houder van
Provided further that the provisions of sub-section (2) een verband over de hoeve:
and (8) of this section shall not apply to surface owners of
Met dien verstande voorts dat de bepalingen van subland in the Province of the Cape ‘of Good: Hope in whose title artikels (2) en (3) van dit artikel niet toepasselik zijn op opper-

~

there ‘is a reservation of precious stones to the Crown, unless vlakte. eigenaars van grond in de Provincie de Kaap de Goede
such land is held under the Land Settlement Act, 1912 or Hoop, in wier,titelbewijzen een voorbehoud van edelgestcenten
any amendment thereof., aan de Kroon voorkomt, tenzij zulke grond gehouden wordt

Rights of
Crown.

volgens de Kroongrond Nederzettings Wet, 1912, of een wijzi-

- 6. 1) Nothing contained in this Act shall in any way affect ging daarvan.
or lessen the rights of the Crown, whether declared in any
6. (1) Geen bepaling in deze Wet. vervat, maakt op enigerlei Kroondocument of.-title or otherwise, to resume for public or mining wijze inbreuk op of beperkt de rechten van de Kroon, hetzij rechten.
purposes any land held with a reservation of any minerals dezelve in een dokument of titel uiteengezet zijn of anderszins,
or precious stones to the Crown.
om grond gehouden met een voorbehoud van mineralen of

(2) The Governor-General may .by proclamation, notwith- edelgesteenten aan de Kroon
standing anything in this or any other Act contained prohibit terug te nemen.
or restrict prospecting on any Crown land.
(2) Niettegenstaande een
andere Wet vervat, kan de
».
° C.-On Private Land.
y
matie het prospekteren op
Prospecting

by owner for
precious
stones.

7. (1) The owner of private Jand may—
(a) Himself

or by his servants acting undé

perken.

k
his authority,

and on his behalf prospect for precious*storfes on that
. land without a prospecting permit;
(b) permit any person holding a prospecting permit

for precious stones to prospect for precious stones on
that land on such terms and conditions as hé may

have in writing prescribed.

:

voor mijn- of publieke doeleinden

of andere bepaling in deze of een

Goeverneur-generaal bij ProklaKroongronden verbieden of .be-

,

C.—Op private grond.
van private grond kan—
eigenaar
De
(1)
7.
i

(a) zelf of door zijn bedienden door hem gemachtigd en
te zijnen- behoeve, op die grond zonder prospekteer
-permit naar edelgesteenten prospekteren;
(b) een andere persoon die een prospekteer permit voor
edelgesteenten heeft, toelaten om op die grond naar
edelgesteenten

te prospekteren

op

zulke

termen

kondities als hij in geschrifte bepaald heeft.

Prospekteren
naar edelgesieonten
neem

en

(2) De eigenaar geeft, wanneer hij voornemens is zijn
(2) The owner, when he intends to ‘exercise rights under
paragraph (a) of sub-section (1) of this section, shall give rechten volgens paragraaf (a) van sub-artikel (1) van dit
notice in writing to the mining commissioner and when he artikel uit te oefenen, schriftelik kennis aan de mijnkompermits any specified person to prospect, shall give notice missaris, en geeft wanneer hij aan.een biezondere persoon
of that fact to the mining commissioner, and shall transmit toestaat om te prospekteren kennis van dat feit aan de mijntherewith the name and address of that person and state the kommissaris en vermeldt tevens de naam en adres van die
persoon en het tijdvak waarvoor de toestemming gegeven is.
period for which the permission has been given.
De eigenaar van private grond die verzuimt aan een vereiste
Any owner of private land who makes default in complying van dit sub-artikel te voldoen wordt bij veroordeling gestraft
with any requirement of this sub-section shall be liable on met een boete van ten hoogste tien pond.

conviction to a fine not exceeding ten pounds.
D,— Miscellaneous. .

Issue of and
rights

attached to
prospecting
permits.

D.—Gemengde bepalingen.
8. (1) Met inachtneming van de bepalingen van dit Hoofd- Uitreiking

ris "oO
8. (1) Subject to the provisions of this Chapter a prospecting stuk wordt een prospekteer permit door een mijnkommissa
honden ven
gemachtigde
Minister
de
door.
daartoe
andere
een
door
of
commining
any
by
issued
be
wpon application,

permit shall,
missioner, or by any other person authorised thereto by the
Minister, to any person of the age of eighteen years or upwards
who holds a diggers’ certificate obtained in the manner provided
of this Act:
by section fifty-seven

persoon

jaar oud

op

aanvrage

uitgereikt

is en die een

of onder

aan

elke

persoon

delverscertifikaat

die achttien prospekteer

verkregen permitten.

heeft, op de wijze bij artikel zeven en vijftig van deze Wet
.
—
bepaald:

Met dien verstande dat de-opperviakte eigenaar van Kroon-

Provided that the surface owner of Crown land prospecting grond die daarop zelf of door zijn door hem gemachtigde
delverscertifikaat behoeft te
thereon himself, or by his servants acting under his authority bedienden prospekteert geen
shall not be obliged to hold a diggers’

certificate.

hebben.

:
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(2) Hen prospekteer permit is in de vorm door regulaties
P°t(2) Every prospecting.permit shall be in the form prescribed
n voor onbewoonde niet vervreemde Kroonvoorgeschreve
by regulation for unoccupied unalienated Crown land, Crown

-

land held under title containing a reservation of minerals to grond, Kroongrond gehouden krachtens een titel waarin een
the Crown and private land respectively, and shall, subject voorbehoud van mineralen aan de Kroon voorkomt en private
to the provision of this Act, authorise the holder thereof to grond respektievelik en machtigt met inachtneming van de
prospect for precious stones throughout the mining district bepalingen van deze Wet de houder daarvan om gedurende
for which it is issued, for a period not exceeding twelve months een tijdvak van twaalf maanden, van de datum van uitzeiking
from the date of its issue, or the currency of the holder’s daarvan, of de geldigheid van het delverscertifikaat van de

diggers’ certificate. A licence fee of two shillings and sixpence houder, in het gehele mijndistrikt waarvoor het, uitgereikt is
Voor een prospekteerper month payable in advance shall be charged for a pros- naar edelgesteenten te prospekteren.
en zes pennies
shillings
twee
van
licentiegeld
een
wordt
permit
pecting permit.
,

.|per maand

Where proe
No.
specting for- . 9. (1)
bidden or
18 OT On—

restricted,

person shall prospect,
,

or peg a prospecting area,

(5) any railway, public works, tram line, stand, tailings:
_bewaarplaats, surface right or water right granted
under this Act or any other law relating to mining ;
mining area or residential area, or on any

(a) op of

(2) No

person

shall

prospect,

or peg

a prospecting

opgemeten

dorp,

of

erven

of stan

standplaatsen

publieke werken,

standplaats, tailings, bewaarplaats,
of waterrecht,

(c)

wet betreffende

krachtens

op of in een mijn,
alluviale

deze Wet

mijnen

delverij,

toegestaan;

pekteren
verboden of
d- beperkt

dorp,

of

tramlijn,

oppervlakterecht

of een of andere

mijnterrein, of woonterrein, of een
of

ander

krachtens

licentie

of

andere mijntitel, gehouden grond door een andere
persoon gehouden ingevolge deze Wet, of-een vroegere

wet betreffende edelgesteenten of enige andere wet
betrefiende mijnen, of een prospekteer terrein door een

andere

zodanige

law relating to precious stones or under any law
relating to mining or on any place pointed out by the
mining commissioner by notice posted at his office
as reserved from prospecting or pegging.

stad,

(b) op.of in een spoorweglijn,

pecting area held by any other person under this Act

(d) on any other place reserved. under this Act or a prior

een

een prospek- Waar pros-

van

of een openbaar plein, straat, weg, begraafplaats
een municipale lokatie voor gekleurde personen;

this Act or any prior law relating to precious stones,
or under any law relating to mining, or on any prosor any other such law ;

in

-

afpennen

in terreinen van

plaatsen

alluvial digging or on any land held under any licence
or other mining title held by any other person under

in or on—

gerekend.

9. (1) Het prospekteren of het
'teer terrein is verboden—

(a) the area of surveyed erven or stands in any town,
village, or township or on any public square, street,
road, cemetery, or in a municipal location for
coloured persons ;
.

(c) any mine,

vooruit betaalbaar

persoon
wet

krachtens

gehouden;

deze

Wet of een

andere

(d) op of in een andere plek krachtens deze Wet of een
vroegere wet betreffende edelgesteenten of een of
-andere wet betreffende mijnen uitgehouden, of op
een door de mijnkommiséaris.bij kennisgeving in zijn
_kantoor

opgeplakt,

als

uwitgehouden

teren of afpennen aangewezen plek.

area, . (2) Het, is verboden
terrein af te pennen—

te prospekteren

van

prospek-

of een- prospekteer

(a) Crown land advertised for disposal by notice in the
Gazetie without the consent in writing of the Minister,

(a) op of:in Kroongrond bij kennisgeving in de Staatskoerant geadverteerd voor vandehandzetting tenzij

any land used as a garden, orchard, vineyard, nursery,

(b) op of in grond gebruikt als een tuin, boomgaard,
wijngaard, kwekerij, plantage, of bebouwde grond,

notwithstanding that it may be open to prospecting
under section four of this Act; or

(6)

plantation,

or on land under

cultivation

or within]: -

three hundred feet of any spring, well, water borehole,
reservoir, dam, artificial water-course, or water-works,
or within six hundred feet of any house, homestead,

or building except with the
_ the owner or occupier: or

written

permission

of binnen

reserve without the written permission of the Minister ;
or

(d) a native location or native reserve or trust land, which

is Crown land, unless the written permission of the
Minister of Native Affairs has been obtained; or

‘(e) a native location, native reserve or trust land whereof

a chief or tribe is the owner, unless. the written
consent of such chief or tribe has been obtained as
well as the written consent of the Minister of Native

drie honderd voet. van een fontein, water-

‘put, waterboorgat, reservoir, dam, kunstmatige water-

loop, of waterwerken, of binnen zes honderd voet
van een huis, hofstede of gebouw tenzij met de

of

(c) land which is either used or has been formally reserved
in connection with any scheme of irrigation, or in any
Government plantation, demarcated forest or forest

Affairs.

met schriftelike toestemming van de Minister, niettegenstaande dat het open mag staan voor prospekteren krachtens-artikel vier van deze Wet; of

'

schriftelike toestemming van de eigenaar of bewoner ;
of

(ec) op of in grond die hetzij gebruikt of uitdrukkelik
uitgehouden is in verband met een besproeiings

schema, of een Regerings plantage afgebakend bos, of bos reserve, tenzij met de schriftelike toestemming
van de Minister ; of

(d) op of in een naturellen lokatie of naturellen reservaat,
of trust grond, die Kroongrond is, tenzij met de

schriftelike toestemming van de Minister van Naturel-—
lezaken;
of

(e) op of in een naturellen lokatie, naturellen reservaat
of trust grond waarvan een kapitein of stam de
eigenaar ‘is tenzij] met de schriftelike toestemming
van .zulke kapitein of stam zowel als de schriftelike
toestemming van de Minister van Naturellezaken.

(3) Hij die prospekteert op grond’ waarop prospekteren
(3) Any person carrying on prospecting on land on which
prospecting is forbidden under this section shall be-guilty of krachtens dit artikel verboden is, maakt zich schuldig aan een
an offence and liable on conviction to a fine not exceeding one overtreding en wordt bi] veroordeling gestraft met een boete
van ten hoogste honderd pond.
os
hundred pounds.

wordt.
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. CHAPTER

ix

HOOFDSTUK II.

II.

Discovery.

ONTDEKKING.
prospekteerder
die edelgesteenten

_ 10. (1) Elke

ontdekt Plicht van
10. (1) Every prospector who has discovered precious stones
geeft onmiddellik van zijn ontdekking schriftelik kennis aan-prospekspector on
shall forthwith give written notice of his discovery to the de mijnkommissaris,
en zendt binnen vijftien. dagen daarna beorder om
discovery of ining commissioner, and within fifteen days thereafter shall een verklaring in

Duty of pro-

de vorm opgenomen in de Derde Bijlage yan edelgeeones to
transmit a declaration in the form set out in the Third Schedule van deze Wet,
vermeldende het gewicht en de waarde van de steenten te
report same. to this Act showing the weight and value of the precious gevonden

edelgesteenten, de oppervlakte van de. bewerkte tapporteren.
‘stones found, the extent of ground worked and the number of grond, en het aantal
bij hem in dienst zijde.personen.
De
persons employed by him. The prospector shall at all times prospekteerder verschaft
te allen tijde zulke inlichting omtrent
furnish such information in regard to his prospecting operations zijn prospekteer werk als
de mijnkommissaris verlangen macht.
as, the mining commissioner may demand.
(2) De prospekteerder zendt daarna zo spoedig mogelik na
de laatste dag van elke kalender maand een dergelijke ver(2) The prospector shall thereafter transmit to the mining klaring ten
opzichte van zijn prospekteer werk gedurende
commissioner, as soon as possible after the last day of every
maand aan de mijnkommissaris.
calendar month, a similar declaration in respect of the pros- de (3)afgelopen
Indien de prospekteerder verzuimt aan een vereiste
pecting operations conducted by him during that month.
van dit artikel te voldoen, of een valse verklaring maakt
op een punt van belang, wel bewust dat dezelve vals is, maakt
(3) If the prospector fail to comply with any provision of
this section, or make a declaration false in ‘any material par- hij zich schuldig aan een overtreding, en wordt bij veroordeling
gestrait met een boete van ten hoogste vijftig pond. Bij
ticular, knowing the same to be false, he shall be guilty of an
veroordeling
wegens zulk een overtreding, kan de Minister
offence and liable on conviction to a fine not éxceeding fifty
alle rechten, welke aan de prospekteerder opgekomen mochten.
pounds. Upon conviction of a prospector of such offence the
zijn krachtens deze Wet ten opzichte van zulke ontdekking
Minister may declare forfeited any rights which might have
of (naar het geval mocht zijn) alle rechten die aan hem ten
accrued to the prospector under this Act in respect of the said
gevolge van zulke valse verklaring toegekend mochten zijn,
discovery, or (as the case may be) any rights that may have

verbeurd verklaren,
Il. De mijnkommissaris kan een prospekteerder te eniger Mijnkomtijd
gelasten naar zijn genoegen waswerken uit te voeren Missaris kan.
11. The mining commissioner may at any time order any
met
het
doel om vast te kunnen stellen of het kiezel of de gelasten dat
prospector to carry out washing operations thereon to his
aarde door hem
opgegraven, edelgesteenten in genoegzame Porder wassatisfaction in order to ascertain whether the gravel or deposit
excavated by him contains precious stones in sufficient quanti- hoeveclheid bevat om de proklamatie van de grond te recht- werken uit-

been granted in consequence ‘of the false declaration.

Mining
Commis-

sioner

order

ing

may

wash-

opera-

tions t. be
carried out
by pro-

spectors, etc.

tiés to justify proclamation of thé ground and, in the event of vaardigen en in het geval de prospekteerder weigert aan zulk voert; enz.
the prospector refusing to comply ‘with any such order he een last te voldoen, maakt hij zich schuldig aan een overtreding
en wordt bij veroordeling gestrafé met een boete van ten
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a

hoogste

ne not exceeding one hundred pounds.

honderd

12. (1) Wanneer

pond.
cen

prospekteerder

discoverer.

“an alluvial digging, one claim for every five morgen, or portion morgen of gedeelte daarvan,
:—
waarop de ontdekking plaats

. thereof, of the farm or lot on which the discovery is made
:.

Provided

that

in

no

case

ingranted to any discoverer.
(b) In the
an
=
io

ten

opzichte

van

een Rechten en-

© 12. (1) When a prospector has made in -respect of any plek een ontdekking’ van edelgesteenten gedaan heeft, en ee an
place, a discovery of precious stones, and when also the mining wanneer mede de mijnkommissaris tevreden gesteld is dat ontdekker.
Commissioner is satisfied that a genuine discovery of precious een oprechte ontdekking van edelgesteenten op die plek gedaan
stones has been made at that place and that there are reasonable is en dat er redelike gronden zijn om te vermoeden dat zij op
grounds for believing that they exist at thesaid place in payable de gezegde plek in betaalbare hoeveelheden voorkomen,
quantities, he shall issue to the prospector a certificate in th teikt hij aan de prospekteerder een certifikaat in de bij regulatie voorgeschreven vorm: uit dat hem recht geeft—
form prescribed by regulation entitling him—
(a) In het geval van edelgesteenten in alluvium:
(a) In the case of precious stones in alluvial:
om op Kroon- of private grond één claim op elke vijf morgen
to select on Crown or private land one claim for every -five of gedeelte daarvan, van de grond te worden
geproklameerd,
morgen, or portion thereof, of thé-grotind to be proclaimed, en indien de Goeverneur-generaal niet binnen’ een tijdvak
and if the Governor-General does not within a period of three van drie maanden na de datum van, het voorzegde certifikaat
months from the date of the certificate aforesaid, proclaim een alluviale delveri] proklameert, één claim op elke vijf

Rights and
duties of

case

shall

of precious

more

than

fifty

claims

be

stones in a mine:

to a three-tenths undivided share in such mine if on unalienated
Crown land and if on private land or land held-under title containing.a reséryation of precious stones to the Crown, to such
interest in the share in such mine to which the owner or sur-

van de boereplaats of perceel
gevonden heeft uit te zoeken:

Met dien verstande dat in geen geval meer dan vijftig claims

jaan één ontdekker toegekend worden.
(6) In het geval van edelgesteenten in een mijn:

tot een drietiende onverdeeld aandeel in zulke mijn, indien op
onvervreemde Kroongrond en indien op private grond of
op grond gehouden krachtens titel’ waarin een voorbehoud
van

edelgesteenten

aan

de Kroon

voorkomt,

tot zulk interest

in het aandeel in zulke mijn waartoe de eigenaar of oppervlakte
face owner of such land is entitled under Chapter III. of this eigenaar van zulke grond gerechtigd
is ingevolge Hoofdstuk
- Act as may have been agreed upon between himself and such III van deze Wet, als tussen hemzelf
en zulke elgenaar ovérowner.
.
eengekomen mocht zijn.

(2) The

claims selected in accordance

of sub-section

with paragraph

(a)

(2) De overeenkomstige. paragraaf

(a) van

sub-artikel

(1)

van dit artikel uitgezochte claims worden binnen een door de
(1) of this section shall, within a period to be mijnkommissaris
schriftelik vastgesteld tijdvak uitgezocht

specified by the mining commissioner in writing, be selected ex afgepend op de
plek waar de ontdekking plaatsvond in een
and pegged at the place where the discovery was made in one blok, waarvan de
lengte niet meer dan tweemaal de breedte
block, the length wheréof-shall not exceed twice the breadth, bedraagt,
en’ indien géen alluviale delverij geproklameerd
and,

if

no

alluvial ‘digging

is

proclaimed,

any

discoverers

claims-whether selected before or after the commencement ofthis
Act shall nevertheless be treated in all respects as if they
formed a portion of an alluvial digging, except that when
any such claims lapse they shall not be thrown open to pegging.

wordt,

worden

alle

ontdekkers

claims

hetzij

voor

of na

de

invoering van deze. Wet uitgezocht, des niettegenstaande in
alle opzichten behandeld, als of zij-een deel uitmaakten van een
alluviale delverij, behalve dat wanneer zulke claims vervallen
zi} niet open grond verklaard worden voor afpenning.
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(3) Wanneer het in sub-artikel (1) (@) van dit artikel ver(3) On the issue of the certificate mentioned in sub-section
certifikaat uitgereikt wordt, houdt in het geval van een
melde
(1) (a) of this section, in the case of a discovery of precious

stones in alluvial all prospecting on the farm or lot where the ontdekking van edelgesteenten in alluvium alle prospekteren
discovery has been made shall cease until such time as the op de boereplaats of perceel waar de ontdekking plaatsvond
Governor-General has proclaimed the ground, or until the op, totdat de Goeverneur-generaal de grond geproklameerd
expiry of a period.of three months from the date of the certifi- heeft of tot het verloop van.een tijdvak van drie maanden na
cate :

:

.

de datum van het certifikaat :

,

-

Met dien verstande dat de ontdekker op de plek van zijn
ontdekking mag delven na de uitreiking van uitretking van
Provided that the discoverer may dig at the place of his het. ontdekkerscertifikaat in een oppervlakte van niet meer
discovery after the issue of.the discoverer’s certificate on an dan vijf claims welke ingesloten moeten worden, in de opperarea not exceeding five claims to be included in the area to be vlakte door hem krachtens sub-artikel (2) van dit artikel uitselected by him under sub-section (2) of this section. °
gezochte oppervlakte.
(4) Hij die voortgaat met prospekteren of delven op grond
dit artikel
(4) Any person carrying on prospecting or digging on land on waarop prospekteren krachtens sub-artikel (3) van
verboden is maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt
which prospecting is-forbidden- under sub-section (3) of this
gestraft met een boete van ten hoogste honderd
section shall be guilty of an offence and liable on conviction to a bij veroordeling

ond.

fine not exceeding one hundred pounds.

P (5). Wanneer

(5) On the issue of a certificate
in the, case of'a mine

uitgereikt' wordt,

the ginning

in

het

kan

eksploitatie

en

geval

een

van

van

een

mijn

voortgaan

de ontdekker

mijn

een

certifikaat_

met

de ont-

op niet’ vervreemde

discoverer may continue to develop and work a mine on un- Kroongrond véér ploklamatie, en indien op private grond of
alienated Crown.land prior to proclamation and if on private Kroongrond vervreemd' met een voorbehoud van edelgeland or Crown land alienated with a reservation of precious steenten aan de Kroon kunnen de ontdekker en de-eigenaar of
stones to the Crown the discoverer and owner or surface owner oppervlakte eigenaar, naar het geval mocht zijn vdér proklaas the case may be may, prior to’ proclamation, work the mine matie gezamenlik overeenkomstig hun respektieve interessen
jointly in accordance with their respective interests therein at daarin ten tijde van de uitreiking. van het certifikaat’de mijn
the date of the issue of the certificate.

Prospector failing to
select discoverer’s
claims within

period prescribed by
the Mining
Commissioner.

Registration

of discovere?’s
certificates
and transfer

of rights

thereunder.

eksploiteren.

13. De

het door

die binnen

prospekteerder

de mijnkom-

of binnen

Indien

zulk prospek-

voorzegd
als ee
n ‘tijdvak
18, Any prospector who fails to select and peg in block the missaris voorgeschreve
vey.
ee
.,,
teerder verclaims awarded. to him.in accordance with paragraph (a) of verder tijdvak als de mijnkommissaris voor proklamatie jyimt binne
door de
het
parasub-section (1): of.section twelve of this Act within the period schriftelik kan bepalen,.de aan hem overeenkomstige

prescribed by.the mining commissioner as aforesaid or within
any such further. period.as the mining commissioner may,
before pro¢lamation, specify in writing shall forfeit his rights to
select such claims and all rights under his certificate shall
lapse and determine. 14, (1) Notwithstanding

Deeds

and

Titles Act,

anything

1909.of

in the

the Transvaal

Registration
contained,

of

graaf (a) van sub-artikel (1) van artikel twaalf van deze Wet mijnkomtoegekende claims verzuimt wit te zoeken’en in éen blok af vastuost -

zijn veerecht om: zulke . claims uit te zoeken aq.
te pennen, verbeurt
tijdvak ocont.
e
:
en alle rechten volgens zijn certifikaat vervallen en komen dekkers
ten

‘

einde.

14, (1) Niettegenstaande

claim uit te

,

enige bepaling

zoeken.

in de

Registratie Registratie

Akten
en Transporten
Wet, 1909,
van.de
Transvaal vervat,
deekkers
‘ont- cer.
any van
:
;
.
.
:
|

certificate of discovery of precious stones in alluvial, whether wordt

‘een

certifikaat

van

ontdekking

van

edelgesteenten ;fnaat en

granted under. this Act or a prior law or any transfer thereof, in alluvium, hetzij krachtens deze Wet of een vroegere wet transport’ shall together with the sketch plan of the claims pegged or toegekend of een transport daarvan tezamen met de schets- van rechter
held thereunder be registered at the office of the mining com- kaart van de claims krachtens dezelve afgepend of gehouden Volgens het
missioner in lieu of the registration provided for in that Act. ten kantore van dé mijnkommissaris geregistreerd in plaats zelve.

The rights to which the holder of such certificate is entitled may, van de registratie in die Wet bepaald. De rechten waartoe de
in,the case of precious stones in alluvial, be transferred.
by him houder van zulk een certifikaat gerechtigd is kunnen in het
in.whole or in-part.to any holder of such a digger’s certificate geval van edelgesteenten in alluvium ‘door hem geheel of
as is mentioned in section fifty-seven of this Act.
Any trans- gedeeltelik getransporteerd worden aan een houder van een
fer of the rights. held under.a discoverer’s certificate for precious delvers certifikaat als in artikel zeven en vijftig van deze Wet
stones

in alluvial. shall be

suitably

endorsed

thereon

and

a vermeld is.

Een transport van de rechten gehouden krachtens

discoverer’s transfer. certificate in the form prescribed by regu- een: ontdekkers certifikaat voor edelgesteenten in alluvium
lation shall be issued’ to the transferee.in respect of any such wordt op toepasselike wijze daarop aangetekend en een ontdekkers transport certifikaat wordt.in de bij regulatie voorgerights.

schreven vorm uitgereikt aan de transportnemer van zulke
;
;
the minister in rechten.
(2) Hen ontdekker kan met de schriftelike toestemming
a mine.
Upon
exercise all the van de Minister zijn interest in een mijn transporteren of
In geval van zulk transport heeft en oefent de
In verbinden.
discoverer.
transportnemer
alle rechten van de ontdekker uit en is gehouden
the case of a discoverer’s certificate of precious stones in a mine,

(2) A discoverer
writing, transfer or
such transfer the
rights and be liable

may, with the consent of
hypothecate his interest in
transferee shall have and
to all the obligations of the

such certificate and any transfer thereof shall be registered in the door al diens verplichtingen. In het-geval van een ontdekkersTransvaal as a mining title by the Registrar of Mining certifikaat van edelgesteenten in een mijn wordt zulk certifi-Titles under the Registration of Deeds and Titles Act, 1909, kaat en een transport daarvan in de Transvaal als een mijnand in any other province by the Registrar of Deeds. . ©
ou

Provisions
with regard
to discoverer’s claims.

recht

door

de

registrateur

van

mijnrechten

ingevolge

de

Registratie van Akten en Transporten Wet, 1909, en in elke
andere Provincie door de . Registrateur van Akten geregi-

15. With regard to discoverer’s claims awarded on discovery streerd.
of precious stones in alluvial, whether the award was made 15, Ten opzichte van ontdekkersclaims bij de ontdekking Bepalingen
before ot after the.commencement of this Act, the following van edelgesteenten in alluvium toegekend, hetzij de toekenning ten. opzicht
voor of na de invoering van deze Wet geschiedde, zijn de fekkers
provisions shallapply—
claims.
volgende bepalingen toepasselik:
;
(1) all such claims shall be free from payment of licence
(1) Al zulke claims zijn vrij van betaling van licentiemoneysso long as they are worked to the satisfacgelden zolang zij naar genoegen van de mijnkomtion of the mining commissioner.
missaris bewerkt worden.
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(2) If the claims are not worked to the satisfaction of the
mining commissioner, licence moneys shall become
. payable thereon as in the case of ordinary claims to
Provided

that.one

month’s

(2) Indien de claims niet naar genoegen van de mijnkommissaris bewerkt worden, worden licentiegelden
daarop betaalbaar zoals in het geval van gewone’
claims :
mS
:

written notice to that

. Met dien verstande dat een maand schriftelike
kennisgeving te dien effekte gegeven ‘wordt door de-

effect has been given by: the mining commissioner to

the holder or his agent, and in the case of discoverer’s

mijnkommissaris

claims granted before the commencement of this Act
such licence moneys shall be calculated at the rate

maanden na het doen van de gezegde kennisgeving
door de mijnkommissaris onbetaald blijven, vervallen .
de claims, en indien op geproklameerde grond.
kunnen

the

mining

commissioner

shall declare such claims to have lapsed by notice in
the Gazette and all the rights of the.discoverer in such

claims shall thereupon cease and determine.

enalty

for

naking
alse declara
ion of dis:

covery of
vrecious
tones.

16. Any person who makes. any. declaration of discovery
of precious stones well knowing that the precious stones

declared to have been found. were by himself or by some other

person placed or deposited in or on the spot or in the soil: or
rock dug out or removed from the spot in which the declarant
was prospecting, or who. makes a declaration of discovery of

daarop

door de mijnkommissaris

bij kennis-

geving in zijn kantoor opgeplakt open voor afpenning

verklaard
(4) Indien de

(4) If the precious stones in any such discoverer’s claims
exhausted,

of zijn agent en dat

vijf en twintig vierkante voeten of gedeelte daarvan
van het blok.
.
.
(3) Indien de licentiegelden na het verloop van drie

(3) If the licence moneys remain unpaid at the expiry.
of three months after the said notice has been
given by the mining commissioner, the claims shall
lapse and, if on proclaimed ground, may thereupon be
declared open to pegging by the mining commissoner
by notice posted at his office.
become

aan de houder

in het geval van ontdekkersclaims voor de invoering
vah deze Wet toegekend zulke licentiegelden berekend worden tegen vijf shillings per twee duizend

of five shillings for every two thousand and twenty' five square feet, or portion thereof, in the block.

shall

Xi.

worden.
edelgesteenten

in

zulke

ontdekkersclaims

uitgeput raken verklaart de mijnkommissaris bij
kennisgeving in de Staatskoerant, dat|zulke claims
vervallen zijn en daarop houden alle rechten van:
de ontdekker op en komen ten einde.
16. Hij die een verklaring van ontdekking van edelgesteenten maakt wel bewust dat de edelgesteenten verklaard
gevonden te zijn, door hemzelf of door een andere persoon
in of op de plek of in de uitgegraven of van de plek waar de
verklaarder aan het prospekteren was, verwijderde aarde of
rots geplaatst of gelegd waren, of hij die een verklaring van

Straffen voor
het: maken
van valse

verklaring
omtrent

ontdekking
van edelge-

steenten,
precious stones well knowing that they were not naturally ontdekking van edelgesteenten maakt wel’ bewust dat zij
situated in or on the spot or in the soil where they were declared niet natuurlik op of in de plek waar zij verklaard waren geto have ‘been found or discovered, or who makes any such vonden of ontdekt te zijn voorkwamen, of hij die een zodanige:
declaration well knowing that the said precious stones were verklaring maakt wel bewust dat de gezegde edelgesteenten -

not found or discovered on or near the place where they were niet op of nabij de plek waar zi} verklaard waren: gevonden
declared to have been found or discovered, shall be guilty of of ontdekt te zijn, gevonden-of ontdekt waren, maakt zich
--an offence and liable on conviction to the penalties prescribed schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft
by law for the crime

of perjury.

~

ae

book

met

van

de strafien

meineed.

bij

de wet

voorgeschreven

voor

de misdaad

17. (1) Hij die opzettelik edelgesteenten op een plek plaatst
17..(1) Any person. who wilfully places or deposits or is
of
neerlegt of behulpzaam is bij het aldus opzettelik plaatsen
accessory to the wilful placing or depositing of any precious
tones on
laces where Stones in any spot or place, with intent to persuade or induce of neerleggen, met de bedoeling of een persoon te bewegen of te
ot naturally any person to make a declaration of discovery of précious overreden een verklaring van ontdekking van edelgesteenten
ound in
stones, or for the purpose of misleading-the Governor-General te maken of met het doel om de Goeverneur-generaal uf andere
lacing of recious

rder

to

aduce propector to
aake delaration
vunishable
s fraud.

or any other person as to the payable nature of a spot or persoon te misleiden, omtrent de betaalbare-aard van een
place where precious stones have been or may be declared to plek waar edelgesteenten verklaard zijn of mogen worden,
have been found, shall be guilty of an offence and liable on gevonden te zijn, maakt zich schuldig aan een overtreding en
conviction. to the penalties prescribed by law for the crime wordt bij veroordeling gestraft met de straffen bij de wet
voorgeschreven voor de misdaad van. bedrog.
of fraud.

(2) Wanneer in een klacht krachtens

Het plaatsen
van edelgesteenten op_
plekken . |
waar niet —
natuurlik

gevonden,
ten einde

prospek-

¢ eerder

te

bewegen een
verklaring
maken is
dit artikel het bewezen testrafbaar
als
edelgesteenten op een bedrog.

(2) Whenever in any charge under this section the accused wordt dat de beschuldigde persoon
person is proved to have placed or deposited: or to have been plek waar de vondst daarvan waarschijnlik een persoon zou
accessory to the placing or depositing of any precious stones leiden ‘tot het maken van een verklaring van het ontdekken
in any place where the finding thereof would be likely to lead van dezelve of aanleiding zou kunnen zijn van de misleiding
any person to make a declaration of the finding of the same, van de Goeverneur-generaal of andere persoon, geplaatst of
‘ or would tend to mislead the Governor-General or any other gelegd heeft, of daarbij behulpzaam geweest is, -wordt de
person, the accused shall be deemed, until he ‘prove the beschuldigde geacht, tenzij hij het tegenovergestelde bewijst,
contrary, to have placed or deposited such precious stones zulke edelgesteenten in strijd met dit. artikel geplaatst of
gelegd te hebben.
in contravention of this section.

.
Rieuts or OWNERS
tights of

wners and
urface
wners on
iscovery.

CHAPTER IIL.
oF AND SuRFACE Owners

HOOFDSTUK
or Lanp.-

RECHTEN

vAN

EIGENAARS

EN

Ir.

OPPERVLAKTE

' GRoND.

FIGENAARS

VAN

18. (1) Whenever precious stones have been discovered on
18. (1) Wanneer edelgesteenten ontdekt zijn op private
private land or on Crown land, the surface of which has been grond of op Kroongrond waarvan de oppervlakte finaal verfinally alienated from the Crown by Crown grant or title-deed, vreemd was van de Kroon door de uitgifte van een grondbrief

Rechten van
eigenaars en’
oppervlakte

elgenaars

_ the owner or the surface owner; as the case may be, shall be of titelbewijs is de eigenaat of de oppervlakte eigenaar. naar van grond
entitled
to receive from the mining commissioner a certificate het geval mocht zijn, gerechtigd om van de mijnkommissaris bij ontdekin the form prescribed by regulation, that he is entitled,
een certifikaat in de bij-regulatie voorgeschreven vorm te king.

ontvangen dat hij gerechtigd is:
(2) In the case of precious stones in alluvial,
(2) In het geval van edelgesteenten in alluvium:
to select, subject to the rights of the discoverer as in this Act om met inachtneming van de rechten van de ontdekker zoals
provided, an area of one claim to every five morgen, or portion in deze Wet

bepaald,

een oppervlakte van

één claim op elke.

-
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exceeding vijf morgen of gedeelte daarvan van de geproklameerd te worden
does not boeréplaats of perceel, maar niet meer dan twee honderd
' proclaim an ‘alluvial digging on such farm or lot, in terms of claims uit te zoeken, of indien de Goeverneur-géneraal geen.
Chapter-IV. of this. Act, within three months from the date alluviale delverij. op -zulke. boereplaats of perceel in termen
thereof, of the farm or lot to be proclaimed not
two: hundred

claims,

ot,

if the

Governor-General

of the certificate of discovery, one claim for every fivé morgen van Hoofdstuk IV. van deze Wet binnen drie maanden

or portion thereof of the farm or lot on which the: discovery datum van het

ontdekkings. certifikaat,

proklameert,

na de

één

has been made, provided that in-no case shall more than two claim op elke vijf morgen of gedeelte daarvan van de boerehundred claims be granted under this section. All claims plaats of perceel waarop de ontdekking plaats gevonden heett
selected under this section shall be free from the payment of met dien verstande dat-in geen geval meer dan twee honderd
claims krachtens dit artikel toegekend worden. Alle claims
licence moneys,
(b) In the case of precious stones in a mine,

to ‘an undivided four-tenths share in. such miné
thereof situate. on his land on the proclamation of
Provided ‘that so long as the Governor-General
‘proclaim the mine the provisions of sub-section (5)
twelve of this Act shall apply.

krachtens dit artikel uitgezocht zijn vrij] van de betaling van
licentegelden.
~
;

—

(b) in het geval van édelgesteenten in een mijn:
or portion
the mine: tot een onverdeeld viertiende aandeel in zulke mijn of gedeelte
does not daarvan als bij de proklamatie’ van. de. mijn op zijn grond
of ‘section gelegen is: Met dien verstande dat zolang als de Goeverneurgeneraal de mijn niet proklameert, de bepalingen van sub-artikel (5) van artikel twaalf van deze Wet toepassing vinden.

(2). Should a mine ‘be. divided into two or more portions

by the boundary line or lines of land owned by different per_ sons, each such owner shall be entitled to such an undivided
portion of four-tenths
‘of the mine. as is in proportion to the
surface area of his land within the surface boundaries of the
mine.
,
a
,
_

(2) Indien een mijn in twee of meer gedeelten verdeeld wordt
door de grenslijn of lijnen van grond door verschillende personen

in eigendom bezeten, is iedere zodanige eigenaar tot een onverdeeld vier-tiende aandeel van de mijn
gerechtigd naar
verhouding

vlakte,

van

grenzen

de grootte

van

van

de mijn.

zijn grond

binnen

de opper-

(3) Indien de persoon gerechtigd tot eigenaars rechten
(3) Tf the person entitled to owner’s rights under this section
be also the’ discoverer of ‘precious stones, he shall in the case volgens dit artikel tevens de ontdekker van edelgesteenten is,

of alluvial also be, entitled to discoverer’s tights under section is hij in het geval kan alluvium mede gerechtigd tot ontdekkers-.twelve of this Act, but inthe case of a mine he shall be entitled rechten krachtens artikel twaalf van deze Wet maar in het
to the owner’s rights described in this section and to no more. geval van een mijn is hij slechts gerechtigd tot de eigenaarsrechten in dit artikel beschreven

en niet meer.

(4) The provisions of.sub-sections (2), (3) and (4) of section
(4) De bepalingen van sub-artikels (2), (3) en (4) van artikel
twelve, ‘section thirteen’ and sub-section (1) of section fourteen twaalf, artikel dertien en -sub-artikel (1) van artikel veertien,
of this Act shall mutatis mutandis apply to owner’s or surface van deze Wet vinden midatis mutandis toepassing op eigenaar

owner’s claims ‘acquired -under this section, and in the case of oppervlakte eigenaars claims krachtens dit artikel toegekend,
of the owner’s or surface owner’s sharé in a mine the pro- en in het geval van hét aandeel van de eigenaar of oppervlakte
visions of sub-section (2) of section: fowrteen of this Act ‘shall eigenaar in een mijn, vinden de bepalingen van sub-artikel (2)
apply.
van artikel veertien van deze Wet toepassing
Rights of

owners of
land with reservation
of
minerals to
the Crown
when dis-

19. Whenever

prospecting

operations

have

already

19. Wanneer reeds geprospekteerd is op grond gehouden Rechten van
taken met een voorbehoud van edelgesteenten aan de Kroon, het- eigenaars

place on land held with a reservation .of any precious stones

to the Crown and have resulted in a discovery being made and
discoverer’s rights have accrued or been granted to any person
under any law, no discoverer’s rights in respect of the precious
stones so discovered shall be granted by virtue of the provicovery made signs of this Act, but the surface’ owner of such land finally
before
comalienated from the Crown by Crown. grant or title deed shall
mencement
of this Act.

be entitled
section.

to the

rights: mentioned
,

.

in the

last

geen geleid heeft tot het doen van een ontdekking en ont- ¥y Brond
aan

dekkersrechten

een

persoon

opgekomen

of

krachtens phoud: van

een of andere wet toegekend zijn, worden geen ontdekkers- mineralen
rechten ten opzichte van aldus ontdekte. edelgesteenten 222 de
krachtens de bepalingen van deze Wet toegekend, maar
oppervlakte:eigenaar van zulk finaal van de Kroon door

uitgifte van

een

de indion ontde gekking ge-

grondbrief of titelbewijs vervreemde grond schiedde

preceding is gerechtigd tot de rechten vermeld in het onmiddellik vooraf- voor invoe;
dete Wet
gaande artikel:
~~.
Met dien:verstande dat geen zodanige rechten toegekend

Provided that no ‘such. rights shall be granted unless -and worden -tenzij] en voordat de oppervlakte eigenaar de akte
until such surface owner has signed the waiver provided for van afstand: bepaald bij artikel eyf van deze Wet getekend

in section five of this Act and all the provisions of that: section heeft, en alle: bepalingen van dat artikel zijn mutatis mutandis
shall mutatis mutandis apply to the grant of any rights under van toepassing op-de toekenning van enige rechten krachtens
this section.
On the granting-of such rights all the provisions dit artikel. Bij de toekenning van zulke rechten vinden

of this Act shall apply to such land.

alle bepalingen van deze Wet
20. Wanneer

Owner's
rights where

further land
proclaimed.

Owner’s
share of
licence
.

moneys.

20. Whenever any land is proclaimed on any farm or lot on meerd wordt

which an alluvial digging already exists, the owner entitled to

toepassing op zulke grond.

grond op een boereplaats

waarop

of perceel geprokla- Higenaars

reeds een alluviale delverij

de eigenaar, die krachtens

bestaat, is Techten wan-

deze Wet, tot claims gerechtigd grond ge-

owner’s claims under this Act shall not be entitled in any is, in geen geval gerechtigd tot meer dan het maksimum van proklameerd
case to more. than thé. maximum -of two hundred claims -in twee honderd claims ten opzichte van een boereplaats of wordt.
respect of any one farm or lot notwithstanding that further perceel, niettegenstaande dat van tijd tot tijd verdere terreinen
_|daarop geproklameerd mogen worden.
areas may be proclaimed théreon from time to time.
21. De opperviakte eigenaar van grond waarop een alluviale Eigenaars
delverij geproklameerd is, is gerechtigd om te vorderen en sandeel m
21. The surface owner of any land ‘on .which an alluvial uit de publieke inkomsten de helfte van de claimlicentie- celden.
digging is. proclaimed: shall -be entitled to demand_and receive
elden geind ten opzichte van zulke delverij te ontvangen ;~
‘out of the public revenue one-half of the claim licence moneys en de mijnkommissaris houdt de nodige .boeken het bedrag
collected in respect of such digging, and the mining commissioner van alle ontvangen gelden aantonende, en verantwoordt en
shall keep the necessary books showing the amount of all moneys betaalt aan de oppervlakte eigenaar bij het einde van elke
- and shall account for and pay over to the surface owner at the maand alle gelden die aan zulke eigenaar als voorzegd. toeend of every month all sums due to such owner as aforesaid, komen.
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Reservations

to the owner
surfaco
of home.
stead,

etc.

92. (1) Before any land is proclaimed

an alluvial digging,

22. (1) Voordat

grond

als een

alluviale delverij geprokla- Vithouding

there shall b e reserved to the surface owner, upon application, ‘meerd. wordt, ‘wordt maar
ten behoeve
van
de oppervlakte
eigenaar *™ n behoeve
"
’
:
:
de
the free and ‘uninterrupted use of-—-

jop diens verzoek het vrije en ongestoorde gebruik uitgehouden oppervlakto

eigenaar van.
(a) any homestead on the land to be dealt with, together van— .
(a)
een
hofstede
‘
op
de
grond
waarmede
gehandeld
wordt
hoofstede,
with so much land surrounding it as the mining com-

en zoveel omliggende grond. als aan de mijn- ©
Kommissaris redelik en noodzakelik voorkonit ;¥;
(b) alle gebouwen, begraafplaatsen en kralen buiten
zulke hofstede gelegen;
. (c) alle gronden die gedurende twee jaar onmiddellik |
voor de datum van het ontdekkerscertifikaat bebouwd
waren;

missioner may deem to be reasonable and necessary ;

() all buildings, Cemeteries,
such homestead ;

and kraals

situated

outside

(c) -all ground which has been under cultivation for tiyo
years immediately prior to the date of the discoverer’s
certificate;

(d) sufficient water for the said surface

owner’s

(d) voldoende water

use for

of this sub-section, and, if the said surface owner be

also the person entitled to .owner’s
cient water for working such claims.

claims,

suffi-

(2) The quantity of water reserved under sub-section (1)
‘shall, before the land is proclaimed, be determined by the

mining commissioner, subject to confirmation by the Minister.
Thereafter the quantity of water so determined may be used by
the surface owner for the purposes aforesaid, or disposed of by
‘him for such purposes. The remainder of the water, and the
water not so used or disposed of, may be dealt with under the
provisions of Chapter VI., of this Act. All lessees, servitude

holders, and others entitled to water shall retain the right to the

voor

het

huishoudelik

gebruik

van

"de oppervlakte eigenaar, voor het drenken van zijn
vee en de irrigatie van de in -paragraaf.(c) van dit
sub-artikel vermelde grond, en indien,de gezegde
opperviakte eigenaar tevens de tot eigenaarsclaims
gerechtigde persoon is, voldoende water voor het
bewerken van zulke claims.

domestic purposes, for watering his stock: and for
. irrigating the ground mentioned in paragraph (c)

(2) De hoeveelheid water volgens sub-artikel (1(1 }) uitgehouden

wordt door de mijnkommissaris onderhevig aan bekrachtiging
door de Minister véér de grond. geproklameerd wordt, “bepaald. Daarna kan de aldus bepaalde hoeveelheid water
door de oppervlakte eigenaar voor de voorzegde doeleinden
gebruikt worden, of door hem voor ‘de voorzegde doeleinden
daarover beschikt worden.
Met het overschot van. het water en het niet aldus gebruikte
of over beschikte water, kan volgens de bepalingen van
Hoofdstuk VI. van deze Wet gehandeld worden. Alle huur-

water so determined in so far as, at the time of proclamation,
they are using it for the purposes mentioned in sub-section (1) ders, servituuthouders, en andere tot -water .gerechtigde
of this section.
personen behouden hun rechten op het aldus bepaalde water,

(3) Thé mining commissioner shall give the surface owner voor zover zij het ten tijdé van de proklamatie voor de in
notice of intention to proclaim and within two weeks from such sub-artikel (1) van dit artikel bedoelde.doeleinden gebruiken.

‘notice (or such
may grant) the
commissioner a
ground which he

extended period as the mining commissionsr
(3) De mijnkommissaris geeft de oppervlakte. eigenaar
surface owner shall submit to the mining kennis van het voornemen om te proklameren en binnen
sketch plan showing clearly all portions of twee weken na zulke kennisgeving (of zulk verlengd tijdperk
may desire to be reserved from proclamation als de mijnkommissaris mag toestaan) dient de oppervlakte
under sub-section (1).of this section. The mining commissioner, eigenaar bij de mijnkommissaris een. schetskaart in, waarop
at.the expiry of such period or extended period (as the case may duidelik alle stukken grond aangetoond zijn die hij krachtens
be), whether such a sketch plan has or has not been sub- sub-artikel (1) van dit artikel wenst uitgehouden te worden
mitted, shall determine which portion, of such ground: shall van de proklamatie.
Bij het in de van gulk tijdvak of verbe so reserved.
lengd tijdvak (naar het geval mocht zijn) en hetzij al dan
.(4) After the portions of ground to be reserved have been niet zulk een schetskaart ingediend is, bepaalt de mijnde stukken grond welke aldus uitgehouden determined as aforesaid, the surface owner shall be entitled to kommissaris
obtain from the mining commissioner a certificate setting worden.
(4) Nadat de uit te houden stukken grond bepaald zijn,
forth the extent and purposes of the reservations and containals
voorzegd, is de oppervlakte eigenaar gerechtigd van de
ing a reference to the said sketch plan. Such certificate shall be
mijnkommissaris een certifikaat te verkrijgen’ waarin de
registered by the mining commissioner
omvang en de doeleinden van de uwitgehouden gedeelten
vermeld worden en waatin naar de gezegde schetskaart ver-: Special pro.
28. When land, being a native location, native reserve, or wezen wordt. Zulk certifikaat wordt door. de mijnkommissaris
visions
‘native trust land, or portion of either, is proclaimed an alluvial geregistreerd.
applicable to digging, the following provisions shall apply :—
23. Wanneer grond dat een naturellen lokatie, naturellen Biezondere
locations.
(1) The chief and tribe occupying the location or trust reservaat of naturellen trustgrond is of een gedeelte van een bepalingen
land shall retain the right to graze their stock thereon of ander tot een alluviale delverij] geproklameerd wordt .vinden toep asso)
ip na ureilen
in so far as such right does not interfere with prospect- de volgende bepalingen toepassing :—
.
lokaitios.
ing and mining:
(1) De kapitein en stam die de lokatie of trustgrond
(2) All kraals and such lands as. were habitually under
bewonen, behouden het recht om hun vee daarop
cultivation or irrigation prior to the date of the notice

of intention to proclaim shall be reserved for the use of

such

chief

and

tribe, unless

the

Minister

of Native]

Affairs and the chief and tribe consent to the reserva-

tion not being made.
(3) Sufficient water.shall

be

and irrigation purposes

reserved

for the

te weiden

.

' (2) Alle

domestic]

and for watering the stock

of such chief and tribe.
.
(4) If the location be Crown land there shall be granted to
the chief and tribe as compensation for the land of the
ie use of which they have been deprived whether by the
” ¥ grant of discoverers’ rights or by the location being

“proclaimed, the use of an equal area of Crown land.
(5) If the chief or tribe be owner of any such location or

trust land any person who has become the holder of the
tights to precious stones thereon may, in addition to]: -

dat recht geen --storlng

'

kralen

en

zulke

gronden

als geregeld

veroor-

bebouwd

of besproeid waren voor de datum van het voornemen
van proklamatie, worden witgehouden voor het
- gebruik van zodanige kapitein’.en-stam, tenzij de
Minister van Naturellezaken en de kapitein en
stam er in toestemmen dat zulke uithouding niet
plaats vindt.

(3) Voldoende
.

in zoverre

gzaakt aan het prospekteren en mijnen.

water

wordt uitgehouden

voor

het

huis-

,

houdelik gebruik en: besproeiingsdoeleinden en voor het drenken van het vee van zulke kapitein en_
stam.

(4) Indien de lokatie Kroongrond isis, wordt aan de kapitein
en stam als kompensatie voor de grond, het gebruik
. waarvan hen ontnomen is, hetzij door de toekenning
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.
a discoverer, ‘be

entitled to the rights in this Act conferred upon. an
owner.
.
The Native Reserves in British Bechuanaland defined in

sorvesnm

‘the schedule to Proclamation No. 220 B.B., 1895, shall, for

land to be

vided that as compensation for surface damage caused by the

Bechuana-

. van ontdekkersrechten, of omdat de lokatie .ge-.
proklameerd is, het gebruik van een stuk Kroon-

for the purposes of this Act, be treated as Crown lands

grond van gelijke grootte toegestaan.
(5) Indien de Kapitein of stam de eigenaar is van zulke
lokatie of trustgrond, ‘kan iedere persoon die de
houder van rechten op edelgesteenten daarop wordt,

‘boven en behalve rechten die hij als een ontdekker

pro-

verkrijgen

kan

gerechtigd worden

tot

de

rechten

die in deze Wet aan een eigenaar verleend worden.

Groated Ie ds proclaiming of any mine or alluvial digging on any such reserves|
24. De naturellen reservaten vermeld in de bijlage van Naturellen
for the pur- the provisions of sections twenty-one and sub-section (3) of/Proklamatie No.-220 BB 1895 worden voor de-doeleinden van reservaten
poses of this ninety-two of this Act shall apply to such reserve as if it were|deze Wet als Kioongronden beschouwd: Met dien verstande a Brits

Act.

private property and the Civil Commissioner of the division|dat als kompensatie voor schade veroorzaakt aan de oppervlakte land worde
in which it is situated the surface owner thereof. The moneysjdoor het proklameren van een mijn of. alluviale delverij op voor de do
received by such

Civil Commissioner

under

the provisions

of|zulk

those sections shall be applied by him to the purposes mentioned
in section seven of Proclamation No 220 B.B., 1895.
.
CHAPTER IV
IPSS,
aa
:
po
PROCLAMATION OF A MINE oR ALLUVIAL DIGGINGS.....

een reservaat

de bepalingen

van

artikel

een

HOOFDSTUK IV.
M
A
EEN
MIJN OF
ALLUVIALE

D

en twintig einden van

|en sub-artikel (3) van artikel twee en negentig van deze Wet doze Wet
toegepast worden op zulke reservaten als of zé privaat eigen- aronden be
dom waren en de civiele kommissaris van de afdeling waarin schouwd.
het gélegen
is de oppervlakte eigenaar daarvan. De gelden
door zodanige civiele kommissaris krachtens de bepalingen
van die artikels ontvangen worden door hem voor de doeleinden
lyermeld in Proklamatie No. 220 BB 1895 aangewend.

Testing of
25. The Minister may, at any time after a discovery of
:
ade,
tak
steps
h
:
covories. dis- precious
stones h has b been made,
take such h steps
asas he
may),,
deem fit for the purpose of testing or otherwise ascertaining ‘ROKLAMATIE

alleged

‘| the character, payability and extent of the-place on the farm|

.

VAN

UELVERIJEN.

25. De Minister kan te eniger tijd nadat een ontdekking Hot tootse

| oot on which such precious stones have been discovered, and|van edelgesteenten gedaan is, zulke stappen nemen, als hij van be| for this purpose may call upon the prospector to.carry out alljgoed acht ten einde de aard, betaalbaarheid eri omvang van wokkingon
furnish

such prospecting work and
. thereto as he may require.

such

information
st

relating de plek op de boereplaats of perceel waar edelgestéenteri ontdekt
zijn te toetsen of anderszins uit te vinden, en kan te dien einde

van de prospekteerder verlangen zulke prospekteer werken
uit te voeren en zulke inlichtingen- daaromtrent te verschafien
satisfied thatjals hij mocht verlangen.
nO
9¢, (1) Wanneer de Goeverneur-generaal zich vergewist Proklamati
phere are reasonable grounds for believing that precious stones)

se
bo
Proclamai 26. (1) Whenever
alluvial

/
the. Governor-General

:
is

exist in paya le quantities on any land, he may cause so much heeft, dat er redelike gronden bestaan om te vermoeden dat op Va? alluvie
thereof:as he thinks will be found to contain precious stones, een, stuk grond edelgesteenten in betaalbare hoeveelheden delverijen
mijnen.
br which will be-needed for purposes incidental to the mining voorkomen, kan hij zoveel daarvan als hij acht dat bevonden

digging or
mines.

thereof, to be beaconed off and surveyed, and thereafter may
‘proclaim the area so surveyed a mine or an alluvial digging
‘or portion of an- existing or previously discovered mine or
‘alluvial digging, as the case may be:
,

zal worden edelgesteenten te bevatten of dat vereist zal worden
voor doeleinden in verband met het mijnen daarvan doen
afbakenen en opmeten, en kan hij het aldus opgemeten terrein
als een mijn of alluviale delverij:of gedeelte van een bestaande
of vroeger

ontdekte

mijn

of alluviale delverij

naar het geval

Provided that such proclamation shall not extend to any mocht zijn, proklameren ;:
farm or lot-on which the owner has not prospected or allowed
Met dien verstande dat zulke proklamatie geen boereplaats
prospecting to take place, or which he has not otherwise con- of perceel omvat waarop de eigenaar niet geprospekteerd heeft
\sented to being proclaimed as aforesaid:
of prospekteren toegelaten heeft ‘of niet anderszins toegeProvided,

further,

that

in

no

circumstances

shall

any

stemd

heeft

tot

proklamatie

Met dien verstande

daarvan

voorts

als

voorzegd:

dat onder geen

omstandigheden

liability whatever attach to the Governor-General if any enige aansprakelikheid hoegenaamd op de Goeverneur-generaal
mine or alluvial digging, proclaimed under this Chapter, should rust indien een krachtens dit Hoofdstuk geproklameerde mijn
prove to be or become unpayable.
c
of alluviale delverij onbetaalbaar blijkt of wordt.
‘97, (1) In verband met het werken van een mijn ‘is de Mijn terrei
Mining area
27. (1) For the purpose
of working any mine it shall be Goeverneur-generaal gerechtigd een terrein dat vermoed & stort
and deposit- lawful for the Governor-General to cause an area believed wordt geen diamanten te bevatten op te doen meten, af te poreeloning ground.

not

to be

diamondiferous

to be

surveyed,

beaconed

off and doen bakenen en als een

mijn

terrein te proklameren.

Zulk

sufficient terrien zal groot genoeg zijn voor stortvloeren, machine- en
en alle andere
extent for depositing floors, machinery and tipping sites, tuimelpercelen, woon- en bezigheidspercelen
behoorlike en
de
met
verband
in
zaken
en
aangelegenheden
residential and trading sites and all other matters and things
doelmatige
bewerking
van
de
mijn.
connected with the proper and efficient working of the mine.
proclaimed as a mining area.

Such area shall be of

(2) The area so surveyed may from time to time by proclamation in the Gazette be reduced or enlarged at the discretion
of the Governor-General. as the necessities of the mine may
- ‘yequire, and the Governor-General may make régulations for
-the proper laying. out of depositing floors, machinery and
tipping sites, trading sites, residential sites and other areas
required in connection with the said mine, and for fencing off
such areas as may be‘necessary for the ‘proper protection of the
mine and works and to prevent access or communication by
we
,
unauthorised persons.

|

(2) Het

aldus

opgemeten

terrein

kan

van tijd tot, tijd bij

proklamatie in de Staatskoerant vergroot of verminderd worden
in de diskretie van de Goeverneur-generaal naar de vereisten
van de mijn mochten verlangen, én de Goeverneur-generaal kan
regulaties maken aangaande de behoorlike aanleg van stortvloeren, machirie- en tuimelpercelen, bezigheidspercelen, woonpercelen en andere terreinen vereist in verband met de gezegde

mijn- en het omheinen van zulke terreinen als nodig mocht
zijn voor de behoorlike bescherming van de mijn en werken,

en dé toegang of kommunikatie van nietgemachtigde per,
gonen te verbinderen.
(3). Geen private grond mag als een mijnterrein geproeigenaar
(3)No private lard may be proclaimed a mining.area with- klameerd’ worden, zonder de toestemming van de

,
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tenzij voor het doeleinde van de bewerking van een
mijn op zulke grond geproktameerd.
28. Er worden opmetingskaarten die in: het geval van een Het opstel28. ; There shall be : framed. osand deposited
for public inspec- mijn of mijnterrein nauwkeurig de afmetingen en grenzen van fen van
|.
oe
ton at the office of the mining commissioner, a-plan of the dezelve, en in hét geval van een alluviale delverij ongeveer kaarten
van
pmeting
Survey showing accurately in the case of a mine or mining de afmetingen en grenzen daarvan aantonen opgesteld en ter yan mijn,
area, the dimensions and. boundaries of the same, and in the publieke inzage in het. kantoor van de mijnkommissaris ge- mijnterrein
case of an alluvial digging showing approximately the dimen- deponeerd. De kosten van afbakening en opmeting volgens of alluviale
sions ‘and boundaries thereof.
The cost of beaconing and artikels zes en twintig en zeven en twintig van deze Wet worden “veri.
surveying under sections twenty-six and twenty-seven. of. this op private-grond of. Kroongrond vervreemd. volgens een titel!
Act shall be ‘borne on private land or Crown land alienated waarin een voorbehoud van mineralen van de Kroon voorkomt
under title containing a reservation of minerals to the Crown door de eigenaar of oppervlakte eigenaar naar het geval mocht’
by the owner or surface owner, as the case may be, and on zijn gedragen en op -nietvervreemde Kroongrond
door de:
unalienated Crown land by the: Government.
Regering.
29. Gedurende een tijdvak van twee jaar nadat een ont- Rechten van
29. For a period of two years after a discovery of precious dekking van edelgesteenten op een, boereplaats of percee] Goeverneurstones has been made on any farm or lot, no transfer or sub- gedaan is, kon geen transport of onderverdeling van een oe im
(division of any portion of such farm or lot shall be construed gedeelte van zulke boereplaats of perceel op enigerlei wijze de geval van
as preventing the Governor-General from proclaiming the Goeverneur-generaal verhinderen, om de corspronkelike hoeve onderverdewhole or any portion of the original holding held at the date zoals gehouden ten tijde van de ontdekking geheel of gedeeltelik ling van
cf discovery as an alluvial digging. | During such period no als een alluviale delverij te proklameren.
Gedurende dat hoereplaate.
person shall be entitled to claim a grant of discoverer’s or-owner’s tijdvak-is geen persoon gerechtigd tot een aanspraak op toeclaims in respect’ of any such transferred or sub-divided por- kenning van ontdekkers of eigenaarsclaims ten opzichte van
tions, notwithstanding anything.in Chapters IT. or III. of this zulke getransporteerde of onderverdeelde gedeelten niettegenAct contained.
.|staande de bepalingen in Hoofdstukken II. of III. van deze
Wet vervat.
30. Save as is specially provided . in this Act, the rights of -80. Behalve zoals biezonderlik in deze Wet bepaald, wordt op Rechten van
‘out the consent

of the owner

thereof except for the purpose daarvan

of working a mine proclaimed on such land.

qaming
of
an of suroy of mine,
rining area
r alluvial
Se ing:

tights of
foverno va

wher incase

f subivision of
umm

tights of
urface

the surface owner In respect of the surface of land included in

wner-

any proclamation of an alluvial digging issued under
Chapter, shall in no way be affected.

generlei wijze inbreuk gemaakt op. de rechten van een opper- °pperviakte
this vlakte eigenaar ten opzichte van de, oppervlakte van. grond “8°"3"

deprodl. (1 ) The Governor- General may deproclaim any alluvial
lamation of digging or mine or any part thereof, including the mining
ine, or
area, if it appears to the satisfaction of the ‘Minister that
igging.
precious stones are not being found thereon in payable

inbegrepen in een proklamatie van een alluviale delverij
krachtens dit Hoofdstuk uitgevaardigd.
31. (1) De Goeverneur-generaal kan een alluviale delverij of Sluiting van
een mijn of een gedeelte ervan met inbegrip van het mijn- mijn of
terrein sluiten indien het naar genoegen van de Minister blijkt felon
dat edelgesteenten daarop niet in betaalbare choeveelheden “°°”

quantities.
gevonden worden.
(2) On the deproclamation of an~alluvial digging, claims
(2) De sluiting van een alluviale delverij doet geen afbreuk
‘existing thereon at’ the time of deproclamation shall not’ be aan claims daarop ten tijde van de sluiting bestaande: Met
affected:
dien verstande dat wanneer zulke claims vervallen, zi] niet

Provided that when such claims‘lapse they shall not be weer open staan voor afpenning.
open to pegging.
:
(3) Bij- de sluiting. vah een alluviale delverij of mijn of
(3) On the deproclamation of any alluvial digging, or mine gedeelte daarvan, vallen alle rechten ten opzichte van de
or any portion thereof, all rights in respect of surface of the opperviakte van de grond terug aan de opperviakte eigenaar:

land

shall revert to: the

surface owner.
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CHAPTER V.
WoRKING

Part I.
forking

oF

ExspLorragte

A MINE.

Deel

I.

Bepalingen

slechis

VAN. EEN

toepasselik

Misn.

op | de eksploitatie van

“niéuwe minen.
- 32, De houder van-een certifikaat -vermeld in sub-artike] Eksploitatie
‘82. The holder of a certificate mentioned in sub-section (1) 1) (6) van artikel twaalf of sub-artikel (1) (6) van artikel van mijn na
(b) of section twelve or sub-section’ (1) (6) of section eighteen achttien van deze Wet kan voortgaan met de eksploitatie van PT“ *™#"°
of this Act may continue to work-the mine after the pro- de mijn na de proklamatie daarvan krachtens deze Wet :. Met

of

tine after
roclama-

on.

Provisions 4p plicable to the Working of New M ines only.

vy.

clamation

thereof under

this Act:

Provided that within

nine dien

verstande

dat hij binnen negen

maanden

na

de datum

eigenaar

of

ontdekker Eksploitatie

months. after the date of such proclamation he shall notify van zulke proklamatie de Minister schriftelik mededeelt of
the Minister in writing whether or not he intends to continue aldan niet hij voornemens is de mijn krachtens dit Hoofdstuk
working the mine under this Chapter, and provided further te eksploiteren en met dien verstande‘voorts dat de eigenaar,
that the owner, surface owner or the discoverer, as the case oppervlakte eigenaar of ontdekker naar het geval mocht zijn,
may be, shall be entitled to receive out of the profits derived gerechtigd is om uit de winsten van de eksploitatie van de
from the working of the mine only such share ds is préscribed mijn slechts het bij deze.Wet voor de eigenaar en ontdekker
by this Act for the owner and’ discoverer respectively.
respeKtievelik voorgeschreven aandeel te ontvangen.
.
33, (1) De

‘ining
erations

, be cane
iction of |
inister.

oppervlakte

the publication of the proclamation the working capital neces- benodigde kapitaal voor de krachtdadige eksploitatie van de van Minister
sary for the effective working of the mine and shall commence mijn te vinden, en binnen vijftien maanden na de publikatie ondernomen

van de proklamatie een aanvang te maken met de eksploitatie, Worden.
door omstandigheden’ buten zijn kontréle ver‘control or unless the Minister consents to a postponement for hinderd wordt, of tenzij de Minister om een andere reden:—
any other reason and he shall carry on mining operations toestemt in een uitstel, en hij is verplicht de eksploitatie van
and eee
necessary for the winning and ee of the de mijn en operaties, het winnen en het van de hand zetten
O/van de edelgesteenten op een -Wijze naar _Bepoegen -van de

|‘ operations

within

“prgclamation

a
3

eigenaar,

7 33.. (1) The owner, surface owner or discoverer shall, if helj is verplicht indien’ hij verkiest de mijn te eksploiteren binnen V2 min
| elect to work the mine, provide within.twelve months after twaalf maanden na de publikatie van de proklamatie het genoegen
fifteen

unless

months

prevented

after

the

publication| of the

by. circumstances

beyond

his tenzij hij

Minister

te

ondernemen.
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ey,

(2) In geval het werkkapitaal bedoeld in het voorgaande
2) In the event-of the working capital referred to in the presub-artikel
of de voor dit doel terzijde gezette. gemaakte
puri sceding sub-section or accumulated profits reserved for this
# ose proving inadequate for the ‘effective ~ working. of the winsten, onvoldoende blijkt voor de krachtdadige eksploitatie
J mine on a scale approved by the Minister, the owner, surface van de mijn op een schaal die de goédkeuring heeft van de
Minister, is de eigenaar oppervlakte eigenaar, of ontdekker
4 owner or discoverer shall provide such additional working verplicht zulk verder werkkapitaal te vinden als de - Minister
Kcapital as the Minister may require.
wenselik acht.
,
(3) The owner, surface owner or discoverer shall also from
(3) De eigenaar, oppervlakte eigenaar of ontdekker deelt
‘time to time and whenever required to do so by the Minister ook aan de. Minister van tijd tot tijd en wanneer deze zulks
sindicate in writing the policy and programme of development verlangt, in geschrifte de plannen en programma van ont‘exploitation, including the washing and extraction and dis- wikkeling en eksploitatie mede, met inbegrip van het voorposal programme to be followed together with such other genomen en-te volgen plan van wassen, winnen en van de
fidetails and such information as the Minister may require. ' hand zetten, tezamen met zulke verdere biezonderheden en
Governinlichtingen als de Minister mocht verlangen.
84. (1) In the case of private land or Crown lard alienated
7 owner
ment’s; share); .
34. (1) In het geval van private grond, of Kroongrond, Regering’:
the
if
Crown,
the
to
stones
precious
of
reservation
a
with
|
of profits.
vervreemd
met een voorbehoud: van edelgesteenten aan de 2andeel i
shall,
Government
the
mine,
the
work
to
elect
owner
surface
lor
out of the realized profit derived from the working, receive Kroon, ontvangt de Regering, indien de eigenaar of opper- winsten.
viakte éigenaar, verkiest de mijn te eksploiteren, zestig. persixty per cent. from the date of proclamation.
cent van de gemaakte winsten, verkregen tengevolge van de
(2) In-the case of unalienated Crown land, if the discoverer eksploitatie, vanaf die datum van proklamatie.
elect to work the mine, the Government shall, out of the (2) In het geval van Kroongrond ontvangt de Regering,
realized profit, derived from the working, receive seventy per indien de ontdekker verkiest de mijn te eksploiteren, zeventig
cents front the date of “proclamation.
percent van de gemaakte winsten verkregen tengevolge van
de eksploitatie van de mijn vanaf de datum van proklamatie.
Losses to be
35, (1) A realized loss made in any accounting year shall be
35. (1) Ben geleden verlies gedurende een financieel jaar Verliezen
carried forward and set off against the realized profit of any belopen, wordt overgedragen en opgebracht tegen de ge- worden 0]
Set otf
7
succeeding year.
profits,
° gebracht
°
maakte winsten van een volgend jaar.

I

it

(2) If the owner, surface owner or discoverer has transferred

owner’s right
to work may

(a) fail to notify the Minister whether or not he intends to

,
When

be deter-

mined by

Minister.

(2) Indien

de eigenaar,

oppervlakte

eigenaar

of ontdekker winsten.

| his rights to a company, any distribution amongst the directors zijn rechten aan een maatschappij overdraagt, is een verdeling
lof such company by way of directors’ fees or otherwise shall be onder de direkteuren van zulke maatschappij bij wijze van
direkteursfooien of anderszins onderhevig aan de goedkeuring
H Isubject to the approval of the Minister.
van de Minister.
‘86. (1) Indien de eigenaar, oppervlakte eigenaar of ont- \Wanneer™
‘86. (1) Ifthe owner, surface owner or discoverer—
dekker—
eigenaars

work

the

mine, within

;

the prescribed

period;

or

(b) fail to find the necessary capital for the working of the
mine;

or

(c) fail to work the mine to the satisfaction of the Minister,”
or fail to realize the produce thereof to the satisfac-

(a) verzuimt de Minister in kennis te stellen of al dan ceploitet
_ niet hij voornemens is de mijn binnen het voor- door Minis
‘geschreven tijdvak te eksploiteren; of
/ kan_ beéir

(b) verzuimt het voor de eksploitatie nodige
te vinden; of
“(e} verzuimt de mijn naar genoegen van de

kapitaal digd word
Minister

te eksploiteren of de voortbrengst daarvan naar
er Sot
genoegen van de Minister te realiseren;
;
kunnen alle rechten: die de‘eigenaar, oppervlakte eigenaar
‘any right which the owner, surface owner or discoverer may of ontdekker krachtens deze Wet mocht hebben om’ de mijn
have to work the mine under this Act may be determined by the te eksploiteren, door de Minister beéindigd worden na drie
Minister after three months’ notice in writing addressed to him maanden schriftelike kennisgeving aan hem geadresseerd,.
calling upon’ him to make good the default alleged, and the waarbij hij aangemaand wordt om het beweerde verzuim te
Governor-General may at his discretion by notice in the Gazette herstellen; en de Goeverneur-generaal kan in zijn diskretie
call for public tenders for the working of the mine under-a bij kennisgeving in de Staatskoerant, een publieke aanbesteding
contract : Provided that any share of the profits payable there- uitschrijven voot de eksploitatie van de mijn volgens een
under shall be divisible between the Government and the kontrakt: Met dien verstande dat een aandeel in de winst
‘owner, surface owner or discoverer in proportion to their betaalbaar volgens hetzelve verdeeld wordt tussen de Regering
respective shares under sections twelve, eighteen and thirty-four of en de eigenaar, opperviakte eigenaar of ontdekker,
- naar
this Act; and provided that the Minister shall not exercise the verhouding van hun respektieve aandelen volgens artikels
powers of this section for the reasons mentioned in paragraph twaalf, achttien en vier en dertig van deze Wet, en met dien
(c) thereof if the owner, surface owner or discoverer has been verstande, dat de Minister de bevoegdheden van dit artikel
prevented from working owing to the influx or scarcity of niet uitoefent terzake van de redenen vermeld in paragraaf
water,. serious accident, unavoidable delay in completion of or (c) daarvan indien de eigenaar, oppervlakte eigenaar of ont-

repairs to the plant or shafts, scarcity of labour, or disputes dekker verhinderd is in de eksploitatie tengevolge van de
.
with workmen.
instroming of schaarste van water, ernstig ongeval, onvermijdelike vertraging van voltooiing of herstel van installatie
(2) Should the owner, surface owner or discoverer refuse or
of schachten, schaarste van arbeid of geschillen met arbeiders.
elect not to work the mine the provisions of this section shall
(2) Indien de eigenaar, oppervlakte eigenaar of ontdekker
apply
weigert de mijn te eksploiteren of verkiest zulks niet te doen,

'

37. (1) If rights be determined in accordance with section vinden de
87. (1)
not remove
thirty-si, the person who-as owner, surface owner or discoverer
het de
is
plant,
any
destroy
or
remove
not
shall
rights
those
possessed
ai destroy
ontdekker
Frachinery | machinery, or equipment from the mine, or any material used
Owner may

or working

for supporting

5 workings,
| Tepair.

but

the

sides

or walls

shall leave

-

of the

the same

mine

in good

bepalingen van dit artikel toepassing.

Indien overeenkomstig de rechten beéindigd worden, Eigenaar.

persoon

die als eigenaar,

oppervlakte

eigenaar,

of niet vero

zulke rechten bezat, niet veroorloofd of installatie, soord of
or underground machinerieén Of uitrusting, Of materiaal gebezigd: ter onder- machine-

condition

and steuning van de zijden of wallen van de mijn of ondergrorfdse rieén of
werken te verwijderen of te vernielen, maar hij moet dezelve werken ¢

van reparatie achterlaten. ©
in een goede toestand
:

.

verwijder
of te
ve

(2) De persoon die daarna een huurder van de mijn wordt, nietigen..
(2) Any. person who subsequently ‘becomes a lessee of the
mine under the said section shall be entitled to hire or pur- ingevolge het gezegde artikel, is gerechtigd het recht in de
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“chase the interest in the plant, machinery, and equipment of the installatie, machinerieén en uitrusting van de gezegde eigenaar,
owner, surface owner or discoverer at a valuation which oppervlakte eigenaar of ontdekker te huren of te kopen,
j shell, in default of agreement, be determined by arbitration. tegen een waardering, die bij gebreke van overeenkomst,
door arbitrage bepaald. wordt.
:
$
(3) If there be no such subject lessee within a period
of twelve
‘}
(3)
Indien
binnen
een
tijdvak
van
twaalf
maanden na de
months after the determination of the lease, the person whose
beéindiging
van
de
huur
geen
volgende
huurder
is, kan de
f rights as owner, surface owner or discoverer have been deteri
persoon w ens rechten als eigenaar oppervlakte eigenaar
}| mined may sell or remove the plant, machinery and equipment,
k but not any material used for supporting the sides or walls of the of ontdekker beéindigd zijn, de installatie, machinerieén en
uitrusting verkopen of verwijderen, maar niet het materiaal
4, mine or the underground workings thereof.
gebezigd voor de ondersteuning van de zijden of wallen van
de mijn of de ondergrondse werken.
38. Save for the provisions of Part IT. of this Chapter nothing
38. Behalve de bepalingen van Deel II van dit Hoofdstuk,
"in this Act contained shall be deemed. to affect any existing
wordt
geen bepaling in deze Wet vervat, geacht bestaande
mines referred to in Part VIII. of Ordinance No. 4 of 1904 of
the Orange Free State or any proclaimed mine. existing at the mijnen bedoeld in Deel VIII van Ordonantie No. 4 van
date of the commencement of this Act, and all the provisions 1904 van de Oranje Vrijstaat of andere geproklameerde mijn
of the laws in force at such commencenient relating to such bestaande ten tijde van de invoering van deze Wet te raken,
~ mines shall continue to be in force in so far as they are repug- en alle bepalingen’ van de wetten van kracht ten tijde van
nant to Part Il. of this Chapter notwithstanding the repeal of zulke invoering, met betrekking tot zulke mijnen, blijven
van kracht in zoverre zij niet in strijd zijn met Deel II van
these laws by this Act.
dit Hoofdstuk, niettegenstaande de herroeping van die wetten
6
,
Part IT.— Administrative provisions applicable to the Working door deze Wet.
said

i

Existing
mines.

of all Mines

Mine

owner

shall keep all
books»
accounts ete,
‘~

in which

the Government

has

a Share.

‘|Deel

89. (1) The mineholder shall keep all such books, accounts,

heeft.
plans arid records as may be deemed by the Minister to be
—sRecessary for conveying a full account and record of his opera39, (1) De mijnhouder houdt zulke boeken, rekeningen,
Wons, and all such books, accounts, plans and records shall at kaarten en -verslagen als door de Minister
all reasonable times be open to the inspection of the Minister or nodig te zijn om volledige inzicht en verslag geacht worden
te
any person authorized by him. All returns and reports required doen van zijn operaties,*en al zulke boeken, geven en te
rekeningen,
by the Minister shall be promptly furnished by the mineholder. kaarten en verslagen liggen te allen tijdé
open voor inspektie
if any requirement of the Minister under this section shall be door de Minister of een door hem gemachtigd
e persoon. Alle
deemed by the mineholder to be unreasonable, he shall be opgaven en verslagen die door de
Minister verlangd worden,
entitled within one month of the notification of such require- worden zonder verwijl door de mijnhouder
verschaft.
Indien
ment to refer the matter to arbitration.
de mijnhouder een verlangen van de Minister onredelik acht,
(2) Any mineholder who shall contravene any of the pro- is hij gerechtigd binnen een maand na de kennisgeving van
visions of this section shall be guilty of an offence and shall zulk verlangen, de zaak aan arbitrage te onderwerpen.
(2) De mijnhouder die de bepalingen van dit artikel overbe Hable on conviction to a penalty not exceeding £500.
40. The Minister may appoint officers to inspect from time

may appoint to time the mine and works and all places in which the diamonds
officers
to
are extracted, sorted or classified, the books, including minute
inspect mine

j
.
books, accounts, plans,
contracts and records, and other
documents, and to report to him whether the working of the
mine and the extraction and disposal of the precious stones

and works,

are satisfactory.
‘Examination

of accounts

41, All accounts shall be made up annually to such date as

maakt

zich

schuldig

aan

een

overtreding,

en

by him, an account showing how the realized profit is arrived vermelde beambte in zulke vorm als door hem verlangd mag
hoe de gemaakte winst
profit to be af and such other particulars as may be necessary for the worden, een rekening in aantonende,
rendered
purposes of this Act. Such accounts shall be rendered and verkregen is en zulke andere biezonderheden als. nodig mochten
zijn voor de doeleinden van deze Wet.
Zulke rekeningen
.
signed by the mineholder.
realized

worden

account

rendered.

ingediend

en getekend

door

de mijnhouder.

said

accounts

after the date

shall

up to which

be rendered
the annual

within

accounts

ken,

reke-

ningen, enz.

Minister kan
beambten ”
om stetien
en werken
te inspekterenOnderzoek
V8" reke-

novelas on

inning van |
Regerings

#@ndeel

winsten.

in

—
Rekening

de

gemaakte

winst

aan

tonende
_
wordt.
Jaarliks inge-

“ diend.

(1) De gezegde rekeningen worden binnen twee maanden- Regerings

two na de datum tot waarop de. jaarlikse rekeningen. opgemaakt
are zijn, of binnen zulke verder.tijdperk als de’ Minister van Finant© made or within such further time as the Minister of Finance cién mocht toestaan ingediend. Te-zelfder tijd als de rekeninmay allow: At the same time that the accounts are rendered, gen ingediend worden wordt het aandeel in de gemaakte
.- the share of the realized profit shown therein to be due to the winst, dat daarin aangetoond wordt aan de Regering ver“ Government shall be -paid.
oS
,
schuldigd te zijn, betaald.
se
;
43, (L) The

ment’s share months

af profit
when

48.

Mijneigenaar houdt
nodige hoe-

wordt

bij _veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste £500.
40. De Minister kan beambten aanstellen om van tijd tot
tijd de mijn en werken, een alle plekken waar de diamanten
uitgegraven, gesorteerd of geklassificeerd worden, de boeken
met inbegrip van de notulenboeken, rekeningen, kaarten,
kontrakten en verslagen en andere dokumenten te inspekteren
en aan hem te rapporteren of de eksploitatie yan de mijn en
de uitgraving en van de handzetting van edelgesteenten genoegzaam zijn.
41. Alle rekeningen worden jaarliks opgemaakt tot.op een
datum te worden overeengekomen tussen de Minister van

may be agreed upon between the Minister of Finance and the
and assessmineholder, and such Minister shall appoint an officer to examine Financién en de mijnhouder en de gezegde Minister stelt een
ment and
and —_ into, assess and collect any amounts due to the Government beambte aan om onderzoek te doen naar bedragen aan de
collection
of under this Act, who : shall for this purpose
have full - and free Regering betaalbaar volgens deze Wet aanslag daarvan te
Govern:
ment’s share 2ccess to and the use of all books and accounts relating to the doen en dezelve te innen: de gezegde ambtenaar heeft voor
of profits.
Working of the mine and shall be supplied by the mineholder 'dit doeleinde volle en vrije toegang tot en het gebruik van
with all information or particulars which he may from time alle boeken en rekeningen met betrekking tot de eksploitatie
to time require in order to enable him to make his examination van de mijn en de mijnhouder verschaft hem alle inforniatie
of biezonderheden die door hem ‘van tijd tot tijd mochten
and assessment.
‘|verlangd worden om hem in staat te stellen zijn onderzoek
Account
42, The mineholder shall render annually to the officer men- te doen en de aanslag op te maken.
42. De mijnhouder dient jaarliks bij de in het vorige artikel
slowing
-tioned in the preceding section, in such form as may be required

Govern-

Bestaande -

mijnen.

II.
Administratieve bepalingen toepasselik op de eksploitatie van alle mijnen waarin de Regering .een aandeel

treedt,

Minister

©

aandee! m
wordt
betaald

wanneer

rekening

gediend.

ia
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.(2),:Any: share .of profits. payable. which is. not paid, within|, ~(2) Het. betaalbare aandeel-in de. winst- dat niet binnen: het
the-rate of voorgeschreven tijdvak -betaald wordt, draagt-rente tegen de
seven: per cent. per annum reckoned from the. termination voet van -zeven percent per jaar berekend vanaf het einde van
Hj wiens plicht het is de voorzegde rekeningen
Any person whose duty it is to render the dat tijdvak.
of that period.
accounts aforesaid who fails to render the same within the in te dienen en die verzuimt dezelve binnen het voorgeschreven
prescribed period, shall be liable to a penalty of five pounds tijdvak in te dienen wordt gestraft met een boete van vijf
for every day on which he is in default and such penalty shall pond per dag gedurende welke hij in verzuim is, en zulke
be assessable and recoverable with the share of profits due boete wordt berekend en is invorderbaar met het aandeel in

the prescribed period shall be liable to interest at.

the

to

that

provided

Government,

of Finance de winst

Minister

the

aan

de Regering

verschuldigd,

met

dien

verstande

may, if satisfied: that the delay was unavoidable and that dat de Minister van Financién indien tevreden gesteld dat de
there are sufficient reasons for remission, remit the whole vertraging onvermijdelik was en dat er voldoende redenen
:
voor kwijtschelding zijn de gehele boete of een gedeelte daarvan
penalty or any part thereof.
kan kwijtschelden. .
44, (1) The duly appointed assessing officer shall assess
44. (1) De behoorlik aangestelde aanslagbeambte slaat Vaststelling
the liability of the mineholder and shall notify him of any het bedrag verschuldigd door de mijnhouder aan, en geeft hem door aanslag
further sum due by him on such assessment or refund any kennis van een verder bedrag door hem verschuldigd:- na zulke beambte.
amount which he may be shown by that assessment to. have aanslag, of betaalt hem het bedrag dat volgens de aanslag door
overpaid.
hem. te veel betaald-is terug.
(2) If the amount of any assessment be in dispute, the person
(2) Indien het bedrag van aanslag betwist: wordt kan de
after
liable to pay the share of profits may within one month
persoon door wie het aandeel in de winste betaalbaar is binnen

Adjustment
by assessing
officer. -

the. notice of the assessment and on payment of the amount
een maand na de kennisgeving van aanslag en na betaling van
asséssed call on the assessing officer to have the amount of het aangeslagen bedrag. de aanslag beambte aanschrijven. om

liability determined by arbitration.

het verschuldigde bedrag te doen vaststellen door arbitrage.

(3) If the liability, as determined by arbitration, be less
(3) Indien het verschuldigde bedrag zoals door arbitrage
than the assessment made, the difference of share of profits vastgesteld minder dan de aanslag-bedraagt-wordt het verschil
shall be refunded, and if the liability as determined by arbitra- van het aandeel.in de winst terugbetaald en is het verschultion exceed the assessment made, the excess share of profits
digde bedrag zoals bij arbitrage vastgesteld meer bedraagt
shall be.due and payable.

dan de aanslag wordt het meerdere aandeel in de winst ver45. Whenever any mineholder appropriates or distributes schuldigd en betaalbaar.
munt’s
OR aesharete profits he shall simultaneously also pay to the Government - 45. Wanneer een mijnhouder winsten toedigent of verdeelt,
be paid ‘when 1¢8 proportion of such profits. Such payments shall be treated betaalt hij te gelijker tijd aan de Regering diens aandeel
Zulke betalingen worden behandeld als een
any distribu. 28 a deposit with the Government made by the mineholder in: zulke winsten.
tion of pro- pending the rendering of the annual account.
deposito bij de Regering door de mijnhouder gemaakt hanfits is made,
ou.
.
gende de indiening van de jaarlikse rekening..
46. Any assets held in joint ownership shall be the property
Assets held
.
.
of the Government and the mineholder in the proportions . of
in joint
imof
case
the
46,
Baten
gezamenlik
in
eigendom bezeten zijn het eigendom
in
their respective shares in the mine, and
ownership
the
in
vested
and
van
de
Regering,
en
de
mijnhouder
naar verhouding van hun
to
transferred
be
shall
it
property
movable
peo
be
bo
povernment Government and the mineholder in such proportions. The respektieve aandelen in de mijn en in het geval van onroerend
provisions of this section shall in no way affect the full and eigendom wordt het getransporteerd aan en gevestigd in de
and mineDe
_free ‘use of such assets in and for the purposes of working the Regering en de mijnhouder, in zulke verhoudingen.
holder in
Govern:.

proportion

mine

to their re-

spective.

shares

_ mine.

‘

in
.

Contribu.

woo

oo

-{ 47. (1) Contributions

en vrije gebruik
van

eksploitatie

.

year

in any

.van winst
plaatsvindt.

Baten ge.
2@menlik

be zoten8

van Regering en mijn-

bepalingen van dit artikel hebben geen invloed op het volle houder over-

.

,

Regerings
aandeel in
Poteala ond
wanneer een
verdeling

to any fund

(such

van

zulke

de mijn.

baten

voor

as

de doeleinden

van

:

eenkomstig

hm. respek

tieve aandelen in de
mijn.

47. (1) Jaarlikse -bijdragen tot een fonds (als handels-, Bijdragen
of Finance as to the amount reserve- of noodfonds) geschien onderhevig aan de goedkeuring 28” het.
Minister
the
of.
‘concurrence
fund
serve
to |
:
.
.
I thereof, be on the basis of the respective shares of the Govern- van de Minister van Financién omtrent het bedrag daarvan (inden fonds
basis of
o
op de grondslag van de respektieve aandelen van de Regering plaats op
shares of iment and’ mineholder. .
tions

to

revitrading,

reserve,

or

funds)

emergency

shall,

subject

to

the

(2) On the withdrawal of any sum from any such fund, the en

Government;;

de

mijnhouder.

grondslag

,

:

.

(2) In geval van onttrekking van een som gelds aan zulk van de aannd the. mineholder shall share. in that sum in the
and.owner
in
the mine;}iGoyvernment.a
:
fonds delen de: RegeringLee en de mijnhouder in zulk bedrag delengering
van en
‘!proportions on which the sum was contributed.
*}

mye.
*

Differences
to be referred to
arbitration,

(3) Every

such

fund

shall

be

held,

invested

‘manner approved by the Minister of Finance.
%

and

used

in naar verhouding

van ‘bijdrage tot dat bedrag.

eigenaar in.

(3) Elk zodanig fonds wordt gehouden, belegd en gebruikt de mijn.

op de door de Minister van Financién goedgekeurde wijze.
48, All differences which may arise between the mineholder
48. Alle geschillen welke mochten verwijzen tussen d e Geschillen
and the Government in respect of the carrying out of the pro- mijnhouder, en de Regering ten opzichte van de uitvoering worden aan

visions of this Chapter, or in respect of any matter affecting van de bepalingen van dit Hoofdstuk of ten opzichte van een onder
their respective interests in the mine, shall be referred for final zaak die hun respektieve belangen in de mijn raakt, worden worpen.

decision to arbitration.

For the purpose of any such arbitra- aan

arbitrage

onderworpen

voor

finale

beslissing.

Voor

het

tion the law for the time being in force in the Union for the doeleinde van zulke arbitrage vindt de wet alsdan van kracht

settlement of differences by arbitration shall apply, or, if there in de

Unie

voor de beslechting van geschillen bij arbitrage .
indien er geen wet voor de gehele Unie bestaat, .

be no such law in force throughout the whole Union, the pro- toepassing, of
visions of the law for the settlement of differences by arbitra- dan vinden de
tion in force in the Province where the mining property is geschillen bij
m
situate shall apply.
mijneigendom
CHAPTER VI:
ALLUVIAL

Pegging of
claims by’
the public

Dieaines.

bepalingen van de Wet voor de beslechting van
arbitrage van kracht in de Provincie waar het
gelegen is, toepassing.
HOOFDSTUK

VI.

' ALLUVIALE DELVERIJEN.

Distribution of Claims.
‘Verdeling van Claims.
N the area} 49. Nadat een alluviale delverij geproklameerd is, is het. Afpenning
. 49, After an alluvial digging has been proclaimed,
claims
van
waartoe
claims
de
van
proclaimed shall, with the exception of the claims to which geproklameerde terrein met uitzondering
the owner and the discoverer are entitled

under this Act, be de eigenaar

en de ontdekker

krachtens

deze

Wet

gerechtigd publiek.

"
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available “for: tle distribution of claims to the public under

' regulation. ©

zijn, .volgens

regulatie “open. voor

xix

de

verdeling- van
: claims

onder het publiek. Geen alluviale delverij, na de invoering.
van deze Wet geproklameerd, staat open voor afpenning tot
No alluvial digging proclaimed after the commencement of dat hij aldus open verklaard wordt door. de Goeverneur: this Act shall be open to pegging until declared by the Governor- generaal.
General to be so open.
;
.50. (1) Elke houder van gulk een delverscertifikaat als Personen
beschreven
is in artikel zeven en vijftig, kan tegen betaling gerechtigd
rersons en-50. (1) Every holder of such a digger’s certificate as is
sitled to peg described in section fifty-seven may, on payment of licence van licentiegelden zoals hierna bepaald, van de mijnkommissaris *°+ @fpennen’ und Places
moneys as hereinafter provided, obtain from the mining een licentie, een claimlicentie genaamd verkrijgen, ‘die de Sar on tid:
simes when COMmissioner a licence called a claim licence, entitling the} houder gerechtigt gedurende de geldigheid van de licentie en wanneer
segging is
holder during the cutrency of the licence to peg in the manner op de bij regulatie voorgeschreven wijze op een of ander afpennen
not perprescribed by regulation upon any portion of the alluvial gedeelte van de ‘alluviale delverij als in de licentie-vermeld VeTboden iss
mitted.
digging stated on such licence as is open to pegging the number wordt, dat openstaat voor afpennen, het aantal claims door
of claims authorized by his licence, but not exceeding six :. ‘|zijn licentie gemachtigd, maar niet meer dan zes afpennen ‘
Met dien verstande dat tot na het verloop van zeven volle |

Provided that until the expiry of seven clear days from the
date upon which such digging is declared open to pegging no
digger shall, except as provided in the next succeeding section,
_ be at liberty to peg more than one claim.

open te staan voor afpenning, is het geen delver veroorloofd,

(4) Any person. contravening any provision of sub-sections
(2) or (3) of this séctidn’shall be guilty of an offence, and liable on
conviction toa fine not exceeding fifty pounds, and his pegging
shall be deemed to have been invalid.

dit artikel overtreedt, maakt zich schuldig aan een. overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van
ten hoogste vijftig pond en zijn afpenning wordt geacht ongeldig

dagen vanat de datum waarop zulke delverij verklaard: wordt

behalve zoals bepaald in het eerstvolgende artikel, meer
dan één claim af te pennen.
~
(2)
Het
is
verboden
een
claim
op een plek af te pennen
(2) It shall not be lawful to peg a claim in any place which has
die volgens deze Wet of een vroegere wet uitgehouden
is van
been reserved under this Act or a prior law from pegging; or in
any place where’ pegging, prospecting or digging is forbidden, or afpenning of op-een plek waar het verboden is af te pennen,
which is not open to pegging, and it shall not be lawful to peg a te prospekteren of te delven, of die niet open staat voor afclaim in any place whatever unless the licence holder is present penning, en het is verboden om op een of andere plek welke
ook af te pennen tenzij de licentiehouder op de grond tegenon the ground with his licence’in his physical possession.
woordig is en zijn licentie in zijn werkelik bezit heeft.
(3) Geen claim wordt tussen zonsondergang en zonsopgang " (3) No claim shall be pegged between sunset and sunrise, nor
‘oni Sunday or on a day declared by or appointed under law to afgepend of op Zondagen of op een dag die volgens de wet
verklaard of afgekondigd is als een publieke feestdag.
be a public holiday.

Regulation

for distribu.
tion of
claims.

Size and
shape of
alaims and
lieence

moneys
oayable.

(4) Hij

die

de bepalingen

van

sub-artikels (2)

_

of (3) van

te zijn.

51. Niettegenstaande de bepalingen in deze Wet vervat, Regulaties
51. Notwithstanding anything. in this Act contained, the kan de Goeverneur-generaal voorziening maken bij regulatie Voor de
Governor-General may by regulation provide for the distribution voor de verdeling van claims door verloting of anderszins verdeling
of claims by ballot or otherwise on any proclaimed alluvial op een geproklameerde alluviale delverij of gedeelte daarvan van claims.
digging or portion thereof not already declared. open to pegging niet reeds open gesteld voor afpenning door behoorlik tot
to persons duly qualified to peg,.or he may allot claims thereon afpennen. gekwalificeerde personen, of hij kan claims daarop
to, such persons by. ‘ballot after causing the areas. to be so aan zulke personen door verloting toewijzen nadat het terrein
allotted to be marked off into claims, and he may by such aldus te worden toegewezen in claims verdeeld is, en hij kan
regulations prescribe a fee to be paid by diggers on application bij zulke regulaties een fooi voorschrijven door delvers bij
for a claim or claims on such areas to cover the expenses of aanzoek om een claim of claims op zulk een terrein betaald
survey, allotment or ballot ; such regulations may provide for te worden, ten einde de onkosten van opmeting, toewijzing,
the allotment
or prgg ng. of more than one claim to or by any of verloting te dekken.. Zulke regulaties kunnen bepalingen ~
duly qualified d'gg:r on the day of proclamation, but not maken voor de toewijzing of afpenning van meer dan een
exceeding: three.
claim, maar niet meer dan drie, aan of door een behoorlik .

52. (1) The size of a.claim, for all the purposes of this Act, gekwalificeerde delver op de dag van proklamatie.
52. (1) Voor al de doeleinden van deze Wet gaat de grootte Grootte en
shall not exceed forty-five feet by forty-five fort and the licence
money payable shall brat the rate ot ftveshillings per month van een claim vijf en veertig voet bij viji en veertig voetvorm van
niet te boven, en het licentiegeld betaalbaar daarvoor bedraagt claims en
i
per claim or portion thereof :
van
vijf shillings per maand per claim of gedeelte daarvan: Met? edrag
centie-

Provided that ifthe claim licence 's taken out after the dien verstande dat indien de claimlicentie uitgenomen wordt gelden.
' fifteenth day of-any month the licence moneys payable on each na de vijftiende dag van een maand, het licentiegeld betaalbaar
claim for the unexpired portion of such month shall be two op elke claim voor het onafgelopen gedeelte van zulke maand

shillings and sixpence.

se

twee shillings en zes pennies bedraagt.
(2) Alle licentiegelden krachtens sub-artikel (1) van dit
(2) All licence moneys payable under sub-section (1) of this artikel betaalbaar worden vooruit betaald en alle claimsection shall be payable in advance and ::!i claim licences shall licenties worden door de mijnkommissaris geregistreerd en
be registered by the mining commission:y «1d shall expire on the lopen af op de laatste dag van de maand van uitreiking.
.
_
last day of the month of issue.
(3) Indien. een claimlicentie ten opzichte van een claim
(3) If any cla.m l'cance in respect of . y-claim or portion of a of een gedeelte van -een claim niet binnen zeven dagen. na
y 1 has expired, the de afloop daarvan vernieuwd wordt, vervalt de claim of geclaim is.not ren--w-d-within seven day:
claim or portion thereof shall lapse and *. . ground shall there- déelte daarvan, en de grond staat daarna open voor afpenning
n necordance with door andere personen overeenkomstig deze Wet, en een kennis’ after be open for »:gg ng, by other pst:

Who

shall

,e regarded

this Act and not-c: te that effect shall bh. posted by the mining geving ten dien einde wordt door de mijnkommissaris in zijn
commissioner at |: s office, and at a prom «.nt spot on or in the kantoor aang-plakt en op een in het oog vallende plek op of
in de nabijheid van de delverij.
neighbourhood «f the dgging.
53. De houder van een claimlicentie, ontdekkerscertifikaat Wie berer’s certificate or
58. Any hold: of a claim licence, doc
of certifikaat van eigenaarsclaims, behoorlik als. zodanig schouwd
as aforesaid shall
4, worden alg
certificate of own: + claims duly ‘rr git
geregistreerd, wordt. voor de doeleinden van deze Wet geach

:
of
'
lds for t
« a-rg stered’ cla
i
een geregistreerde
fox the Pumposes
ered’ claimbele: to bo ang
be deemed
Thimkeliore ‘any
law.

.
claimhouder

nr
té zijn.

‘geregi-

streerde

claimhouders.

UNION

Shape in

which
claims

pegged,

to

be

maintenance

of pegs, ete.

Reservation

of public
roads.
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54. (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.

pegging.

FEBRUARY,

1923.

54. (1) Bij de afpenning van claims volgens » deze Wet, Vorm van
worden alle claims of gedeelten van claims, indien mogelik, af te penne
in een rechthoekige vorm afgepend en indien gulks door de ofaims. nae
mijnkommissaris verlangd

, wordt omvoord,

en de te gebruiken ding van m:

pennen en de omvoring geschiedt overeenkomstig regulaties. pennen, en:
(2) Elke claimhouder houdt zijn pennen en voren in goede
(2) Every claimholder shall maintain his pegs and trenching orde, en alle feiten die volgens regulatie op de pennen ge" in good order, and all data required by regulation to be written schreven moeten worden, worden in leesbare toestand geon the pegs shall be maintained in legible condition, and, if any houden en indien de pennen of voren afwezig zijn of niet
of the-pegs or trenches are missing or-out of repair, the claim-|; in goede. toestand verkeren, herstelt de claimhouder of herholder -shall put them in repair or replace ‘the same within plaatst hij dezelve binnen drie dagen na de datum van de
three days from date of notice in writing. received by him from schriftelilce kennisgeving door hem van de mijnkommissaris
the mining commissioner.
.
ontvangen.
(3) Indien de claimhouder naar het oordeel van de mijn(3) If the claimholder, in the opinion of the mining commiskommissaris
verzuimt aan een bepaling van dit artikel te
“sioner, fails to comply ‘with any provision of this section in
respect of any’claim held by him that claim may by notice voldoen ten opzichte van een claim door hem gehouden, kan
posted at his office be declared by the mining commissioner to die claim door kennisgeving in zijn-kantoor aangeplakt door
have lapsed and the ground shall ‘thereafter be open to pegging de mijnkommissaris verklaard worden vervallen te zijn en de
grond staat daarna open voor afpenning door andere personen.
by. other persons:
55. Alle geproklameerde of publieke wegen op een ge- Uithouding
55. All proclaimed or public roads on any proclaimed alluvial proklameerde alluviale delverij worden geacht uitgehouden **vaneee
digging shall be deemed to be reserved from pegging together te zijn van afpenning tezamen met - een oppervlakte van ™.
with an area of 30 feet on either side thereof, provided that dertig voet aan beide kanten daarvan: Met dien verstande
where there is reason to believe that precious stones exist dat’ indien er reden is om te vermoeden dat edelgesteenten
in or under any such road or area on either side thereof voorkomen op of onder zulke weg of oppervlakte aan een of
under the control of a provincial or Divisional Council any beide zijden daarvan, die onder de kontréle van een provinciale
‘duly licensed digger may, with the consent of the’ Provincial of afdelingsraad staan, kan een behoozlik gelicentieerdé delver
or Divisional Council concerned, peg a claim or claims on. such met de toestemming van de betrokken provinciale of afdelingsroad-or area and in any such consent the Provincial or Divi- raad een claim of claims op zulke weg of oppervlakte afpennen
sional Council concerned may impose such terms and conditions en bij zulke toestemming kan de betrokken provinciale of
as it may consider necessary for the due repair or proper afdelingsraad zulke termen en kondities, gpleggen als hij mag
nodg achten voor het behoorlike herstel of de behoorlike
deviation or protection of such road.
56. (1) Any person who—

Excess

10TH

(a) pegs

or causes

to be pegged,

area greater than

or works,

or holds,

deviatie of bescherming van zulke weg.
56. (1) Hij die—
,
Te veel af(a) een oppervlakte afpent of doet afpennen of bewerkt pennen.
anj
of houdt, groter dan hij gerechtigd is af te pennen

he is entitled to peg under: his

claim licence, discoverer’s
owner’s claims ; 3; or

certificate or cértificate of

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

volgens

zijn

certifikaat

claimlicentie,

van

ontdekkerscertifikaat,

eigenaarsclaims;

of

of

(b) opzettelik een claim groter dan de grootte bij deze
' Wet voorgeschreven afpent, doet afpennen of be-.
werkt of houdt of waarvoor hij geen geldige claimlicentie,

ontdekkerscertifikaat

of

certifikaat

van

eigenaarsclaim houdt; of
(c) grond afpent, doet afpennen of bewerkt zonder de
bij deze Wet voorgeschreven autoriteit,
maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten, hoogste honderd
pond, en de afpenning of bewerking of houding (naar het
geval mocht zijn) is onwettig en ongeldig.
(2) Hij die, tenzij hij behoorlik een licentiehouder aanwezig
op de grond vertegenwoordigt, een claim of een gedeelte van

(2) Any person, unless duly representing a licence holder
een claim in een andere naam dan zijn eigen afpent, wordt
present on the ground, who pegs any claim or portion of a
bij veroordeling gestraft met de boeten voormeld in subclaim in any other name than his own shall be liable on conartikel (1) en de afpenning is onwettig en ongeldig.
viction to the penalties mentioned in sub-section. (1) and the

57. (1) Met in achtneming

pegging shall be unlawful and invalid.

Digger’s

certificate

required

of

person seeking to be .

registered. as
claimholder.

van de bepalingen

van

deze Delvers-

Wet is geen persoon na de invoering van deze Wet gerechtigd certifikaat

57. (1) Subject to the provisions of this Act, no person shall be een claimlicentie of prospekteer permit:vernieuwd te krijgen persoon die
entitled after the commencement of this Act to have any claim of om een nieuwe licentie of prospekteer permit voor een claim verlangt als

licence or prospecting permit renewed or to obtain a new licence of prospekteer terrein te verkrijgen, tenzij hij aan de mijn- claimhouder
or prospecting permit for any claim or prospecting area, unless kommissaris of andere registratie beambte een geldig delvers- Beregistreord
,
he produce to the mining commissioner or other registering certifikaat krachtens een vroegere wet aan hem verleend o
officer a current digger’s certificate granted under any prior law overeenkomstig de volgende bepalingen door hem verkregen
or obtained in accordance with the following provisions, that vertoont, dat is te zeggen :—
(a) Hj kan bij het delverskomitee voor de delverij of
is to say :—
(2) He

may

apply

to the diggers’

committee

for

the

digging or district in which he desires to work, for a]digger’s certificate, and shall’ satisfy 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

digger’s certificate shall be issued to an applicant,
shall be by a majority of members present at a
meeting called to consider the application;

distrikt,

om

waarin

hij. wenst

een delverscertifikaat

vreden

dat

licentie

te houden.

geschikte

en

hij

een

goed

behoorlike

te werken, aanzoek

en stelt het komitee
karakter

persoon

draagt

is om

een

doen

te-

en

een

claim/

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

or

farm

on

which

the

applicant desires to work, the application for a
digger’s certificate shall be made to the mining commaking enquiries

shall, after

missioner, who

‘cerning the applicant, summon
holders

within

resident

certificates

digger’s

of

con-

two claimholders or
the

digging or district to assist him in deciding the applicadecision

the

and

tion;

shall

be. by

a

of

majority

those three persons and shall be given within ten days
of the application to the mining. commissioner.
The mining commissioner and the persons summoned
by him under this section shall constitute a diggers’
this

under

committee

.

section;

- _ (¢) in the case of.a newly-proclaimed digging or .a farm]
not falling within the jurisdiction of a diggers’ committee, the mining commissioner shall exercise ali
the

powers

of

the

diggers’

committee

under

this

‘section¥ until such time as the digging or farm has
been placed under the jurisdiction of a diggers’ committee,

when

the

provisions

of paragraphs

(a)

and

(6) of this sub-section shall apply ;
(¢) if an application for a digger’s certificate
is refused
-by the committee 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 to the magistrage of
the district in which the digging or farm is situate,
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

(e)

the

case,

and. consult,

if necessary,

with

the

diggers’ committee concerned and any other persons,
and niay thereafter grant a digger’s certificate to the] .
appellant, or may confirm the decision of the diggers’
committee ;
.
when an application for a digger’s licence is refused
by the persons mentioned in paragraph (b) or (e),
an appeal on application to the magistrate shall lie
to a body consisting of the magistrate, the chief of
the detective department or his-deputy and a claim-

holder to be appointed by the magistrate, and such
body shall inquire into the case and consult if necessary! -

the persons mentioned in paragraph (b) or (c) and may
thereafter grant a digger’s certificate to the appellant,
or may confirm the decision of the persons aforesaid ;

(f) the decision of the majority of the persons mentioned

in’ paragraphs (d) and (e) present at the enquiry
shall be the decision on the appeal under this section,
and. such decision shall be final and conclusive ;
(g) no application for a digger’s certificate shall be considered until the expiry of seven days: from the date
of notification of such application to the senior
officer. of police nearest to the digging, not until the

name and description of the applicant have been
posted for at. least seven days in such’ conspicuous

- place and manner as the committee, or if there is
no committee, as the mining commissioner, may
determine and no appeal against the decision of the|
diggers’ committee or of the persons mentioned in
paragraph (6) or (c) of this sub-section shall be heard
unless made within a period of three months from

the date of such decision.
A

digger’s

certificate

-

under

this

section

shall

be

"issued by the diggers’ committee or by the persons
mentioned in paragraph (b) or paragraph (c) as the}
case may be, and shall be produced to the mining’
commissioner or other registering officer by the holder
thereof when he seeks to obtain or renew a claim
licence or prospecting permit.
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(b) indien om een of andere reden zulk een beslissing niet

-binnen een maand na de ontvangst van de applikatie

' door

het

delverskomitee

gegeven

wordt,

of indien

_ er geen delvérskomitee voor de delverij of boereplaats
waarop- de applikant. wenst te werken is wordt de
applikatie om een’ delverscertifikaat bij de mijnkommissaris

gemaakt,

die na onderzoek ingesteld te

‘hebben omtrent de applikant, twee claimhouders of
houders. van delverscertifikaten woonachtig op de
delveri]

staan

in

of in het

de

distrikt

beslissing

oproept.om

hem

bij

te

van de. applikatie; en

de

beslissing geschiedt door een meerderheid van die
drie personen en wordt binnen tien dagen na de

applikatie bij de mijnkommissaris gegeven. De
mijnkommissaris.en de door hem opgeroepen personen
vormen een delverskomitee volgens dit. artikel;
(c) in het geval van een nieuw geproklameerde delverij
of een boereplaats die niet.onder de jurisdiktie van
een delverskomitee valt, oefent de mijnkommissaris
al de rechten van het delverskomitee volgens dit
artikel uit, totdat de delverij of boereplaats onder
de jurisdiktie van een delverskomitee geplaatst is,
als wanneer de bepalingen van paragrafen (a) en (b)
_van- dit

-

vinden.

toepassing

sub-artikel

(d) indien een applikatie om een delverscertifikaat door
het komitee vermeld in paragraaf (a) geweigerd wordt,
ligt er een appél op de volgende wijze:
De mijnkommissaris die binnen het gezegde terrein
jurisdiktie heeft, geeft, op verzoek van de appellant,
schriftelik kennis aan het hoofd van het speurders
- departement of zijn assistent en aan de magistraat
van het distrikt waarin de delverij of boereplaats
gelegen is aangaande de tijd en plek door de gezegde

mijnkommissaris te worden: bepaald, voor het houden

van’ een

in de

onderzoek

of meer

‘wee

zaak:

van

die drie personen tezamen tegenwoordig op de bepaalde tijden plek houden een onderzoek in de zaak
en overleggen indien nodig met het betrokken delverskomitee en andere personen en kunnen daarna aan
de appellant een delverscertifikaat verlenen of kunnen
de beslissing van het delverskomitee bevestigen.
‘(e) Wanneer een applikatie om een delverslicentie door.
de personen vermeld in paragrafen (b) of (c) geweigerd
wordt ligt er een appél, op applikatie aan de magistraat, naar een lichaam bestaande uit de magistraat,

het hoofd van het speurders
‘assistent en een claimhouder
te. worden aangesteld en zulk
dé zaak en raadpleegt indien
vermeld

in. paragraaf

departement of zijn
door. de magistraat
lichaam. onderzoekt.
nodig de personen

(b) of. (c) en kan

daarna

een

bij

het

delverscertifikaat aan de appellant verlenen of kan:
' de beslissing van de voorzegde personen bevestigen.
(f) de beslissing van de meerderheid van de in paragrafen
(¢)

en

(e) vermelde

personen

tegenwoordig

onderzoek is de beslissing op appél volgens dit artike
en zulke beslissing is finaal en afdoende;
(g) geen applikatie om een delverscertifikaat wordt overwogen voor de afloop van zeven dagen na de datum
van kennisgeving van zulk een applikatie aan de
senior

politiebeambte

bepaalt

aangeplakt

het

dichtst

nabij

de

delverij,

noch voordat de naam en beschrijving van de applikant gedurende ten minste zeven dagen op zulk een
in het oog vallende plek en wijze als het komitee,
of indien’ er geen komitee, is, als de mijnkommissaris ‘
is, en geen appél

wordt

van

de

beslissing van het deélverskomitee of de in paragraaf

(6) of (c) van dit sub-artikel vermelde personen
gehoord tenzij binnen een tijdvak van drie maanden

na de datum van zulke beslissing gemaakt.
Ken

delverscertifikaat

krachtens

dit artikel wordt

door het delverskomitee of door de personen vermeld
in paragraaf (b) of paragraaf (c) (naar het geval
“mocht zijn) uitgereikt en wordt aan de mijnkommissaris of andere registratie beambte door de houder

daarvan vertoond wanneer hij wenst een claimlicentie
of prospekteer permit te verkrijgen of te vernieuwen.

xxii

holder ‘shall . (2) Bij de ontvangst van een delverscertifikaat registreert
the mining de houder hetzelve dadelik in het kantoor van de mijnkomimmediately registér the same at the
verband daarmee een registratic fooi
commissioner, paying thereupon a registration fée of five missaris en betaalt in
ifikaat wordt tenzij krachtens
delverscert
Elk
shillings.
vijf
van
under
cancelled
Every digger’s certificate, unless
shillings.
door de mijnkommussaris,
jaarliks
rd
gekansellee
Wet
deze
annually
oner
commissi
mining
the
by
re-issued
this Act, shall be
fool, vernieuwd en
registratie
gezegde
de
van
betaling
tegen
renewed
upon payment of the said registration fee, and if not
vernieuwd,
vervaldag
de
na
dagen
dertig
binnen
niet
indien
ipso
shall
e
certificat
such
date,
due
within thirty days of the
facto.
ipso
certifikaat
een
zulk
vervalt
,
Se
facto lapse.’
(3) Elke persoon (niet zijnde een beambte in de: Staatsservice),
public
the
in
officer
an
being
(not
person
dienst) die een lid van een lichaam van appél, samengesteld
(3) Any
who is a member of an appellate body constituted as pro- zoals bij dit artikel bepaald, is gerechtigd om uit het Gevided by this section, shall be entitled to receive out of the konsolideerde Inkomstefonds zulk een bedrag voor zijn redelike
Consolidated Revenue Fund such sum for his reasonable ex- uitgaven in verband met zijn optreden als zodanig te ont,
penses for acting as such member as the Minister may determine. vangen als de Minister mag bepalen.
een
ifikaat
delverscert
cen
om
applikatie
een
in
die
Hij
(4)
(t) Any person who, in an application fora digger’s certificate, valse opgave doet, welbewust dat dezelve vals is, maakt zich
makes a false statement, knowing the same to be false, shall be schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling geguilty of an offence and liable on conviction to. the penalties straft’ met de straf:door de wet bepaald voor de misdaad van
prescribed by law for the crime of perjury.
meineed.
(2) Upon

(5)

Any

receiving

person

a digger’s

certificate the
office

who, in any other manner,

of

acts in contra-

vention of this section shall be guilty of an offence, and liable
on conviction to a fine not exceeding one hundred pounds.
(5) Notwithstanding anything in this section contained,
any owner while working his owner’s claims shall: ipso facto
be entitled to a digger’s certificate:

58. The diggers’ committee, or if there is no diggers’ com-

Cancellation
of digger’s

elaims.

bij

veroordeling

honderd pond.
is

of

gestraft

met

een

boete

-

van ten

hoogste

(6) Niettegenstaande een bepaling. in dit artikel vervat
zijn eigenaarsclaims bewerkt,
elke eigenaar zolang hij

ipso facto gerechtigd tot een delverscertifikaat.
58. Het delverskomitee, of indien er geen delverskomitee

is, de
mittee, the mining commissioner, may.give not less than one
at kennis
that,
te
e)
certifica
digger’s
a
of
holder
the
to
notice
‘month’s

certificate
and consequent removal from

register

(5) Hij die op een andere wijze in strijd met dit artikel
handelt, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt

mijnkommissaris,

kan

niet

minder

dan

een

Kancellatie

maand V2" delvers-

geven dattl, cortifikaat
een delverscert
en verwijaan de e€ houder van
; ifikaat geve
2
v
tijdvak, dering dienvermeld
ng
kennisgevi
de
bij de afloop van een in
zijn certifikaat gekancelleerd zal worden. Daarop kan de tengevolge
houder binnen zeven dagen na de ontvangst van de kennis- Y"U register
crams:
geving cen protest aantekenen bij het delverskomitee of de
mijnkommissaris (naar het geval mocht zijn) tegen de kan-

the expiry: of a period specified in the notice, his certificate
will be cancelled. ‘Thereupon the holder may, within seven
days after the receipt of the notice, enter a protest with the
diggers’. committee or. mining commissioner (as the case. may
be) against the cancellation, and, if the committee or mining
cellatie, en indien het komitee of de mijnkommissaris (naar
commissioner. (as the case may be) does not, within a further
het geval mocht zijn) niet binnen een verder tijdvak van
period of seven days, consent to withdraw the notice, the
dagen toestemt om de kennisgeving in te trekken,
zeven
as
d
constitute
be
holder may appeal to an appellate body to
houder appelleren naar een lichaam van-appél te
de
kan
under thé-last preceding section is provided, which body shall
ld zoals in het onmiddellik vooraigaande
samengeste
worden
days.
give a-decision on the appeal within a period of fourteen
welk lichaam binnen veertien dagen zijn
bepaald,
is
artikel
Tf the said holder does not so appeal or if the notice aforesaid
het appél. Indien de gezegde
aangaande
geeft
beslissing
expiry
is not withdrawn, the name of the said holder shall, at the
-of indien de gezegde kennisappelleert
aldus
houder niet
of the period mentioned in the notice, be removed from the
wordt de naam van de gezegde
n.wordt,
ingetrokke
niet
geving
register of holders of digget’s certificates and his claim licence

~

houder bij de.afloop van het in de kennisgeving vermeld
shall ipso facto lapse and shall not -be renewed, and in the case
tijdvak verwijderd uit het register van houders van delversof the holder of discoverer’s or owner’s claims, the discoverer
certifikaten en zijn claimlicentie vervalt ipso facto en wordt
may
but
claims
such
or-owner shall not be entitled to work
vernieuwd, en in het geval van de houder van ontdekkersat any time transfer such claims to any holder of a digger’s niet
of eigenaarsclaims is de ontdekker of eigenaar niet gerechtigd
’ certificate :
zulké claims te bewerken, maar kan te eniger tijd zulke claims
Provided that, during the said period or before the expiry of aan een houder van een delverscertifikaat transporteren:
the said notice, the holder may sell and dispose of his right
Met dien verstande dat gedurende het gezegde tijdvak

in respect of the claim or part of a claim to any holder of a
.
digger’s certificate. _.
present at the inquiry shall be
majority
the
of
The. decision
the decision on the appeal under this section, and such decision
shall be final and conclusive.

Register

of

refused .
applications

for digger’s

certificates
and of names
removed to

be kept.

Restrictions
on issue of

digger’s

certificate.

of voor de afloop van de gezegde kennisgeving ‘de houder
zijn recht ten opzichte van de claim of gedeelte van een claim
aan een houder van een delverscertifikaat kan verkopen’ of
daarover beschikken.
De beslissing van de meerderheid tegenwoordig bij een.
onderzoek is de beslissing op appél volgens dit artikel en
“59, A list of persons whose applications for digger’s certificate zulke beslissing is finaal en afdoende.
59. Een lijst van personen wier applikaties om delvers- Registers te
certificates have been ‘cancelled,

have been refused or whose
zijn, of wier certifikaten gekancelleerd
shall be transmitted by ‘the diggers’ committee to the mining certifikaten geweigerd
itee aan de mijnkommissaris
delverskom
het
the
door
be
wordt
shall
zijn,
it
and
month,
each
of
end
the
at
commissioner
toegezonden en de mijnmaand
elke
van
to
einde
het
bij
digging
duty of the mining commissioner at any alluvial
delverij is verplicht om dadelik
alluviale
elke
op
s
diggers”
kommissari
the
and
oner
commissi
mining
thé
to
transmit forthwith
en-het delverskomitee op elke andere
committee at every other alluvial digging the name of every aan de mijnkommissaris

Worden

ge-

pouden van

applikatios
om delvers-

wiens applikatie
naam van- elke. persoon
.
.
person whose application for a digger’s certificate has been alluviale delverij-de
ifikaat
delverscert
wiens
of
is
geweigerd
ifikaat
that
delverscert
at
ed
een
om
refused or whose digger’s certificate has been cancell
gekancelleerd is op die delverij toe te zenden.
digging.

certifikaten
oon q aar

yan verwijderd.
de goed- Beperkinger
door een 78" uitrei-

G0. Geen delverscertifikaat wordt, tenzij met
van de Minister van Mijnen, uitgereikt
60. No digger’s certificate shall, except with the approval keuring
itee of het andere lichaam volgens artikel zeven ans van
delverskom
ee
committ
of the Minister of Mines, be issued by any diggers’
van deze Wet samengesteld, aan een persoon aan certifikaat.
or by the other body constituted under section fifty-seven of en vijftig
wiens delvers-

een delverscertifikaat geweigerd is of
this Act, to any person who has been refused a digger’s certificate wie
gekancelleerd is door een ander
certifikaat
other
any
by
d
cancelle
been
or whose digger’s certificate has
samengesteld als voorzegd. lichaam
of
.
diggers’ committee or body constituted as’ aforesaid.

delverskomitee.

=

=

=

:
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Land for
61. (1) Every claimholder in an alluvial digging shall, while
residence of working his claim, be entitled to use and occupy without extra
and his
P2Yment a piece of land within the digging for the purpose of
family.
a residence for himself and his family: every such piece of
land shall be selected and marked out subject to the approval
of the mining commissioner.
When so selected.and marked
out, the piece of land shall be deemed to be ‘reserved from
pegging so long as it is occupied for the purpose for which it
was

XXill: .

en

reserved.

61. (1) Elke claimhouder op een alluviale delverij is, zolang Grond voor

hij zijn claim bewerkt, gerechtigd zonder ekstra betaling een Woon doel-

stuk grond binnen de delverij voor het doeleinde van een ola; den van
woonplek voor zichzelf en zijn familie te gebruiken en te on. anal
Elk zulk stuk grond wordt uitgezocht en afge- familie.
bewonen.
bakend onderhevig aan de goedkeuring van de mijnkommissaris.
|
Zulk stuk grond, wanneer aldus uitgezocht en afgebakend,
wordt geacht uitgehouden te zijn van afpenning, zolang het

voor

het doeleinde waarvoor

wordt.
(2) Hij
palingen
alluviale
ingebreke

gebezigd

werd,

het uitgehouden

oo
delverij in strijd met de beof hij die wonende op een
de bepalingen van deze Wet
door de mijnkommissaris van

—

(2) Any person who resides on an alluvial digging in contradie op een alluviale
vention of the provisions of this Act or who residing on an
van deze Wet woont
alluvial digging in contravention of the provisions of this Act
-delverij ‘in strijd met
_ fails when required by the -mining commissioner to. depart
blijft wanneer zulks
- therefrom shall ‘be guilty of an offence and liable on conviction
hem verlangd wordt om daarvan weg te vertrekken,
to a fine not exceeding fifty pounds.
zich schuldig

Person
whose
digger’s

aan

een overtreding

en wordt

maakt veroordeling

bij

’ 62. No person whose application for a digger’s certificate gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond...
62. Geen persoon wiens applikatie om een delverscertifikaat De persoon
has been refused or whose digger’s certificate has been cancer- celled in accordance with the provisions of this section, shall be geweigerd is, of wiens delverscertifikaat overeenkomstig de wiens

pificate has employed by any holder of a prospecting permit, claim licence bepalingen van dit artikel gekancelleerd is, wordt door een dlverscelled not to Of Certificate of discoverer’s or owner’s claims to work on the. houder van een prospekteerpermit, claimlicentie of certifikaat cortifikan i"
be employed prospecting area or claims of such holder.

Any person so em- van

ontdekkers-

of

eigenaarsclaims

in

dienst

genomen

ten foord is,

on digging or ploying such person and any such person so employed shall éinde op het prospekteerterrein of claims van zulk een houder wordt niet
prosbecting be guilty of an offence and liable on conviction
to 4 sum not te werken. Hij die zodanige persoon aldus in dienst neemt im dienst geen elke zodanige persoon die aldus in dienst genomen is, consdelverij
*
exceeding one hundred pounds.
maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij ver- of prospek63. Any person who works a claim in partnership with any oordeling gestraft met een boete van ten hoogste honderd porid. teer werk.
Prohibition
person
not being the holder of a-digger’s certificate, or who 68. Hij die een claim in vennootschap bewerkt met een Verbod om
of working
in partnerpays- out to any labourer not holding a. digger’s certificate a persoon die geen houder is van een delverscertifikaat of hij in vennoot- .
te. ~
ship with a percentage of the proceeds of the claim or the profits therefrom die aan een arbeider die niet de houder is van een delvers- Shep
werken: met..native.
in lieu of wages, shall be guilty of an offence and liable on certifikaat een percentage van de opbrengsten van de claim ,o, naturel. of van de winsten daaruit gemaakt inplaats van loon betaalt,
conviction to a fine not exceeding one hundred pounds.
maakt zich schuldig aan een -overtreding en wordt bij verAny. person not being the. holder of. a digger’s certificate oordeling gestraft met een boete van ten hoogste honderd
who works a claim in partnership with a licensed claim- pond. Hij die niet zijnde de houder van een delverscertifikaat
holder, shall likewise be guilty. of an offence and liable on con- een
viction -to the

Prohibition
against residence on

diggings of
persons convicted of

certain

offences.

penalty

in. this section

mentioned.

i

claim

of

timber on an
alluvial

digging.

Transfer
claim,

of

vennootschap

maakt

zich

bewerkt

eveneens

met

een

schuldig

gelicentieerde

aan

een

over-

treding en wordt bij veroordeling gestraft met de in dit artikel.

vermelde boete.
4
‘.
' 64. It shall not be lawful for any person who has been con64. Het is verboden aan een persoon, die in een. kolonie of Verbod van victed in any colony or territory now or hereafter included in grondgebied nu of hierna deel uitmakend van de Unie, of verblijf op
the -Union or in any territory adjacent to the Union, of an in een grondgebied dat aan de Unie grenst, wegens een overdelverij
offence against any law for the prevention of illicit dealing in treding van een of andere wet ter voorkoming van het on- gi, P
.
"
die wegens =
or illicit
possession. of ftprecious
stones, to reside, work upon wettig handelen in of het-onwettig:in bezit zijn van edel- zekere overwoe
.
.
or visit any alluvial digging for a period. of fifteen years after gesteenten veroordeeld is, om gedurende een tijdvak van tredingen
such conviction, without the- written permission of the mining vijftien jaar na zulke veroordeling zonder de schriftelike veroordeeld
commissioner.
toestemming van de mijnkommissaris op een alluviale delverij mAny person.who acts in contravention of this section shall te wonen, te werken, of dezelve te bezoeken. Hij die in strijd
be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not met dit artikel handelt, maakt zich schuldig aan een overexceeding ten pounds in respect. of every day during which treding en wordt bij veroordeling gestraft. met een boete van
ten hoogste tien pond voor elke dag dat de overtreding voortthe contravention continues.
a
,
duurt. |

Cutting

in

|claimhouder,

.

.

65. Het is verboden om op een alluviale delverij groeiend hout
65. No person shall upon an alluvial digging cut, take or-use of bos, dat de delvers operaties van een persoon op zijn claim
any growing timber or bush which is not impeding his digging niet hindert, te kappen, weg te nemen of te gebruiken en al het
operations on his claim, and any timber or bush growing on hout of bos dat op een alluviale delverij groeit, blijft het eigenany alluvial digging shall remain the property of: the surface dom van de oppervlakte eigenaar.
o
owner.
a.
mo
.
66. De houder van een claim (met inbegrip van de ontdekker
en de eigenaar) kan op aanzoek bij de claim inspekteur, of
66. The holder of any claim (including the discoverer and the indien er geen claim inspekteur is, bi] de mijnkommisaris
owner) may, on application to the claim inspector or, if there zijn claim aan een andere houder van een delverscertifikaat
Het transport wordt niettegenstaande cen
is no. claim inspector, to the mining commissioner, transfer his transporteren.

claim to-any,other holder of a digger’s certificate.
The transfer bepaling in een of andere wet vervat, geregistreerd door de
shall be registered, notwithstanding anything in any other claim inspekteur of de miljnkommissaris, na betaling door.
‘law contained, by ‘the claim.inspector or the mining commis- middel van zegels, van een fooi van vijf shillings per claim of
sioner on payment, by means of stamps, of a fee of five shillings gedeelte van een claim maar geen zegelrecht of hererecht is
per claim or portion of a claim, but no stamp duty or transfer betaalbaar ten opzichte daarvan, niettegenstaande een tegenduty shall be payable in respect thereof anything to, the con- strijdige bepaling in een wet met betrekking tot zegelrechten

trary notwithstanding in any law relating to stamp. duty or of hererechten vervat. Hen transport van claims’ gehouden
transfer duty. . Any transfer of claims held under a discoverer’s krachtens een ontdekkerscertifikaat of certifikaat van eigenaars

certificate or certificate of owner’s claims issued under this Act claims krachtens deze wet-of een vroegere wet uitgereikt,
or a prior law shall be suitably endorsed thereon and a dis- wordt op passende wijze daarop, geéndorseerd en een’ ontcoverer’s or owner’s transfer certificate, as the case may be, dekkers of eigenaars transport certifikaat (naar het geval

Het kappen
van hout op
een alluviale
delverij.
Transport
van claim.
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shall be, issued to the transferee in respect of any such right. mocht zijn) wordt aan de transportnemer ten opzichte van zulk
recht. uitgereikt.
In het geval van het transport van
such licence shall be suitably endorsed and a fresh claim claims krachtens een claim licentie gehouden, wordt zulke
licentie op passende wijze geéndorseerd en een nieuwe claimlicence issued to the transferee.
‘jlicentie aan de transportnemer uitgereikt.
. 67. Any person who i is the holder of a digger’s certificate may 67. De persoon die de houder is van een delverscertifikaat Aantal
acquire by transfer any number of claims not exceeding. twelve : mag door middel van transport een aantal claims, twaalf niet claims dat
Provided that any person taking transfer of an owner’s or|te boven .gaande, verkrijgen: Met dien verstande dat de verkregen
discoverer’s certificate under this Act may acquire all the claims|persoon: die transport neemt van een eigenaar- of ontdekkers- 4oce twans.
held thereunder.
certifikaat volgens deze Wet al de claims kan verkrijgen die port.
,| Volgens hetzelve gehouden ‘worden.
68. (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and.(8) of
68. (1) Onderhevig aan de bepalingen van sub- artikels Straffen voor
section fifteen and sub-section (3) of section eighteen of. this Act,
en (8) van artikel wijftcen en sub-artikel (3) van artikel het niet fan
*1(2)
whenever any claim holder is not, working his holding to the

Number of
claims which
may pe b
transfor,
.
Penalty for
not working
claims.

—_~

‘In the cage of the transfer of claims held under a claim licence, een

achitien van deze Wet kan de mijnkommissaris
satisfaction of the mining commissioner, the mining commisclaimhouder zijn claims niet na genoegen van
sioner may give such holder or his agent written notice to work

wanneer

een olgims.

de mijnkomhis holding properly within one month’ after the date men- missatis, bewerkt aan zulke houder of zijn agent schriftelik
kennis.geven om: zijn claim binnen een maand na de datum
‘tioned in the notice, and if the claim-holder fail within the said|‘
in
de kennisgeving vermeld’ behoorlik te bewerken, en
period to comply with the terms of the notice to the satisfaction|*
indien
de claimhouder binnen het gezegde tijdvak in gebreke
of the mining commissioner, the licence moneys payable on
blijft
om
aan de termen van de kennisgeving naar genoegen van
all the claims held by the said claimholder shall be doubled from
the date of expity of the notice until the terms thereof have been de mijnkommissaris te voldoen, worden -de licentiegelden
betaalbaar op al de claims door de gezegde claimhouder gecomplied with.
“-}houden, verdubbeld van af de datum van de-afloop van de
(2) If the claimholder fail to pay the licence moneys pre- kennisgeving. totdat aan de termen daarvan voldaan is.
(2) Indien de claimhouder in gebreke blijft de bij sub-artikel
scribed by sub-section (1) the claims shall be dealt with by the
mining commissioner under sub-section (3) of section jifty- (1) voorgeschreven licentiegelden te betalen wordt met de
|claimg door de mijnkommissaris gehandeld overeenkomstig
two of this Act.
Decision

of

-

69, (1) If any question

or "dispute arise in regard to any

mining com- right of way or any other matter connected with the working of
missioner in claims or the boundaries or ownership of any claim or the
disputes.

sub-artikel (3) van artikel twee en vijftig van deze Wet.

69. (1) Indien een kwestie of geschil verrijst ten opzichte Beslissing
van een recht van weg of een andere aangelegenheid in verband van geschildoor
met de bewerking van claims of de grenslijnen, of het eigendom len
mijnkom-

position of any pegs or the areas, if any, reserved for any of the van claims of de positie van pennen, of de witgehouden ter- missaris.
purposes mentioned in the next succeeding section, the.same reinen (zo die er zijn) voor een van de in het eerstvolgende

shall be referred to the claim inspector or mining constable,
with a right of appeal to the mining commissioner who may
summon two diggers to form with him a board to hear and
decide the appeal. The decision of the mining commissioner or
the board (as the case may be) shall be final.

(2) For the purpose of deciding any such question or dispute,
the claim inspector, mining constable or mining commissioner
may summon persons as witnesses, and examine them on
oath, and may call for the production of documents, and may
do all things which he may deem necessary in order to arrive at a
proper decision.
(3) If any person so summoned as a witness fail to appear at
the time and place required by the summons, or to produce any
document so required, or refuse to be sworn or to answer all
such questions as may properly be put to him, he shall be liable
on conviction to a fine not exceeding five pounds.

artikel genoemde doeleinden, worderi dezelve verwezen naar. de
claiminspekteur of mijnkonstabel-met een recht van appél naar
de mijnkommissaris die twee delvers kan oproepen om met hem
een raad te vormen om het appel te horen en te beslissen: De
beslissing van de mijnkommissaris

mocht zijn) is finaal.

of de raad_ (naar het geval

(2) Voor het doeleinde van de beslissing van zulk een kwestie

of geschil kan -de° claiminspekteur, mijnkonstabel of mijnkommissaris personen als getuigen dagvaarden en hen onder
ede verhoren en kan de overlegging van dokumenten

vereisen

en alle dingen doen, die hij nodig acht ten einde tot een behoorlike beslissing te komen.
(3) Indien een persoon aldus als een getuige gedagvaard
verzuimt op de tijd en plek, in de dagvaarding vermeld, te
verschijnen of een dokument aldus vereist over te lezgen of
weigert de eed af te leggen of alle vragen die rechtens aan hem
mogen gesteld worden, te beantwoorden wordt bij veroordeling.
gestraft met een boete van niet meer dan vijf pond.
(4) De mijnkommissaris of raad samengesteld als voorzegd
kan bij het geven van een beslissing de betaling bevelen van

(4) The mining commissioner or board constituted as afore.
said, in giving a decision, may order the payment of the costs
and reasonable expenses of witnesses by one or more of the de kosten en redelike uitgaven van getuigen door een of meer
parties to the dispute.
van de partijen in het geschil,

Protection

of claim-

holder in
ease of sub-

merged
claims,

-

(5) Indien een persoon verzuimt om de vereisten van een
(5) Jf any person fail to carry out or comply with the requirements of a decision given under this section, he shall be guilty krachtens dit artikel gegeven beslissing uit te voeren of daaraan.
of an offence and liable on coniviction to a fine not exceeding te voldoen, maakt hij zich schuldig aan cen overtreding en
wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste
ten pounds:
tien pond.
70. (1) In the event of any claim being or becoming sub70. (1) In het geval dat een claim overstroomd is of wordt Bescher:
merged by any river, water course, or pan, near to which or on door een rivier, waterloop of pan in de nabijheid waarvan of ming van
the bed of which the claim is situate, and inthe event of the}; in het bed waarvan, de claim gelegen is, en-in het geval dat claimhouder
claim, by reason of the submersion, being or becoming practi- de claim ter zake van de overstroming voor alle praktiese ingeval van
overstrocally unworkable, the registered holder thereof shall be relieved doeleinden onbewerkbaar is of wordt, wordt de geregistreerde ming van
from the payment of the licence moneys prescribed by this houder daarvan vrijgesteld van de betaling van de bij deze claims,
Act in respect of the claim for the month or any portion of Wet voorgeschreven licentiegelden ten opzichte van de claim
the month exceeding fifteen days during which the claim is gedurende de maand of een gedeelte van de maand van meer
unworkable.
dan vijftien dagen gedurende welle de claim onbewerkbaar is.
(2) In plaats van zijn licentie te vernieuwen reikt de mijn(2) Instead of renewing his licence, the mining commissioner
shall issue to him a certificate of reservation for the next kommissaris aan hem een . beschermingscertifikaat uit voor de
ensuing calendar month; and from month to month thereafter, eerstvolgende kalendermaand en van maand tot maand daarna
and every such certificate shall protect him in the ‘holding of en elk zulk certifikaat beschermt hem in het houden van zijn

e
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his claim sos long as it continues to be submerged. A fee of
one shilling shall be paid by the claimholder in’ respect of - each
monthly issue of the certificate, and the provisions of subsection (3) of section fifty-two of this Act: shall apply i in the
event of the non- payment of such fee.
(3) Nothing in section Jifty of this Act contained shail be
construed as preventing a claimholder holding claims under
a certificate of reservation. granted. under this section, from

pegging and working further claims upon another. portion of
the digging not. exceeding the number of claims held under

such certificate upon taking out claim licences for the same
and paying licence moneys under this Act for the period of-the
certificate of resérvation aforesaid.

xxv

claim zolang als het overstroomd ‘blijit.

Een

fooi van een

shilling wordt door de claimhouder in verband met elke maande- -

likse. uitreiking van het certifikaat betaald, en de bepalingen
van sub-artikel (3) van artikel twee en vijftig van deze Wet
vinden toepassing in het geval van de niet * betaling van zulke
fooi.
(3) Geen bepaling in artikel vijftig van deze Wet vervat,
heeft de bedoeling om de claimhouder, die claims houdt krachtens een, beschermingscertifikaat aan hem krachtens' dit artikel
verleend, te verhinderen om verdere claims op een’ ander |
gedeelte van de delverij, niet het aantal claims krachtens zulk
een certifikaat gehouden, te bovengaande, af te pennen en te
bewerken, indien hij daarvoor claimlicenties -uitneemt en
licentiegelden volgens deze Wet betaalt voor het tijdvak van
het voorzegde beschermingscertifikaat.
71, Hen claimhouder kan aan een mijnkommissaris kennis Kennis

71. Any claimholder may give notice to a mining commis+
sioner
that he intends to sink a shaft on any of his claims to a geven dat hij voornemens is een schacht op een van-zijn claims geving van
nore than
naa
depth of more than fifteen feet, and if the claim be situated at tot een diepte van meer dan vijitien voet te graven en indien het
ifteen feet.
sufficient distance from all other claims in the same digging de claim op voldoende afstand van’ alle andere claims OP schacht van
which are actually ‘being worked, he shall; immediately upon dezelide delverij, die werklik. bewerkt worden, gelegen is, meer dan
giving notice, be entitled to mark out. for himself an area of wordt hij-dadelik na het doen van zulk een ‘kennisgeving vijftien vot:
ground which j is open to pegging not. exceeding ten claims and gerechtigd om voor zichzelf een stuk grond dat open staat’
adjoining the claim aforesaid, and thereafter so long as he voor penning, maar niet groter dan tien claims en grenzende
‘continues to sink the shaft-to the satisfaction of the mining aan de voorzegde claim af te pennen, en daarna heeft geen
commissioner,.no other person shall have the right to dig or andere persoon, zolang. hij voortgaat met -het graven van de
schacht naar .genoegen van de-mijnkommissaris, het recht
search for precious stones on the area.so marked out...
om op het aldus afgepende stuk grond naar edelgesteenten te
72. If.any claimholder find any precious stones on any ‘of his delven. of te, zoeken.
Xeport of:
ndings
‘claims at a depth of more than fifteen feet from the surface,
72. Indien een claimhouder cdelgesteenten vindt op een Rapport van
velow fifteeit he shall, within a period of.seven days after the first finding van zijn claims op een diepte van meer dan vijftien voet beneden het vinden
2et.
report the fact to the mining commissioner,‘and any such person de oppervlakte, rapporteert hij binnen een tijdvak van zeven dlepte dan
who fails.so to report shall be liable on conviction to a fine-not dagen na de eerste vondst het feit aan de mijnkommissaris en vijitien voet:
exceeding fifty pounds, and shall forfeit. all’ rights to every hij die verzuimt om aldus te rapporteren wordt bij veroorclaim of which he is the holder.
deling gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond en
verbeurt al zijn rechten op alle claims waarvan hij de houder is.
73. Zodra als een persoon’ naar genoegen-van de mijnkom- Licentie
Acences for
73. So soon'as any person proves to the satisfaction of the
laims where mining. commissioner that:-he has found any precious ‘stones on missaris’ bewijst dat hij edelgesteenten op een van zijn claims voor claim
ndings
von
any of his claims at a depth of more than fifteen feet, he shall op een grotere'diepte dan vijftien voet gevonden heeft is waar
sten geschieelow
hij
gerechtigd
tegen
betaling
van
de
licentiegelden
‘bij
deze
Go,
dieper
be
entitled,
upon
payment
of
the
licence
moneys
provided:
by
fteen feet.
Yotice .of

inking shaft

this. Act, to take out licences for the areas so marked out by him Wet bepaald licenties uit te nemen

voor het stuk grond door dan vijftien

as aforesaid, and in the event of such right not being exercised hem als voorzegd afigepend en in het geval dat zulk een recht voet.
within a period’ of ‘ten days he shall be “deemed to have aban- niet uitgeoefend wordt binnen een tijdvak van tien dagen,
_|wordt hij geacht zulke verdere claims prijs gegeven te hebben.
‘doned. such additional claiuis.—
CHAPTER

HOOFDSTUK

VIL.
PROKLAMATIE

PRocLAMATION oF Mine av ALLuviAL Dieerne.

Vhen part
f an alluvial

igging dis-

overed to be
mine.

VAN

EEN

MIJN

OP

Vil.
ALLUVIALE

DELVERI.

74. (1) Wanner een. gedeelte van .een alluviale delverij Wanneer
74, (1); When any portion of an alluvial digging is discovered ontdekt wordt een mijn te zijn of te bevatten vinden al de gedeelte van
to be or to contain a mine, all the provisions of section len bepalingen van artikel tien van deze Wet met betrekking tot cen alluviale
j on
of this Act as to reporting the discovery arid the furnishing of het rapporteren van de ontdekking en de indiening van dedekt wordt
the declaration and information andthe peralising of any verklaring en verschaffing van inlichting en de bestraffing van een mijn te
failure to’ comply with any ‘Tequirement in this respect shall een verzuim om aan enig vereiste in dit opzicht te voldoen zijn.
mutatis

mutandis

(2) Ariy claimholder making a discovery

alluvial. digging

mutatis mutandis toepassing..
(2) Ken-claimhouder die een mijn

apply.

on

unalienated

Crown

land

of a mine on an op onvervreemde
which, in ‘the van

de

Minister

Kroongrond

edelgesteenten

op

ontdekt,
in

«een alluviale delverij

die naar hét oordeel

betaalbare

hoeveelheden

opinion of the Minister, contains precious stones’ in’ payable bevat, is gerechtigd tot de toekenning aan een ontdékker
quantities-‘shall be erititled to the award provided for a dis- van een mijn op Kroongrond krachtens deze Wet, toegekend
coverer of a mine on Crown land under this Act, and if the en indien de ontdekking tegelijkertijd door meer dan een
discovery

has

been

made

simultaneously by

more

than

one persoon geschiedt, is elke zodanige persoon gerechtigd

tot
t een

person, each’such person shall be entitled to an equal share in gelijk aandeel in zulke toekenning.
In het geval van een ontdekking van zulk een mijn op
such award. In the case.of a discovery of such a mine on private
land or on Crown land, the title to which contains a’ reser- private grond of op Kroongrond, waarvan de titel‘een voorvation of minerals to the Crown, the owner or surface owner behoud van mineralen aan ‘de Kroon bevat, is de eigenaar of
as the case may be shall be entitled to the share of the owner oppervlakte eigenaar (naar het geval mocht zijn) gerechtigd
(or surface owner) and discoverer under this Act: Provided that tot het aandéel van de eigenaar (of oppervlakte. eigenaar) en
there shall be paid to the claimholder,

unless it be otherwise rontdekker volgens deze Wet:

Met dien verstande

dat aan. de

agreed between him and’ the owner (or surface owner), ten claimhouder . tenzij anderszins tussen hem en de eigenaar. of
per cent. of the owner’s and discoverer’s share of the profits oppervlakte eigenaar overeengekomen is tien percent’ van het
aandeel van de eigenaar of ontdekker in de winst van de
from the working of the mine.
‘Jeksploitatie van de mijn betaald wordt..
(3) De Goeverneur-generaal kan een op een alluviale -delverij
(3) The Governor-General may proclaim a mine discovered
on an alluvial digging, or which is found to extend on to an ontdekte mijn proklameren of die gevonden wordt zich op

2
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alluvial digging, and thereupon

the provisions of this Ketle een alluviale delverij uit te strekken- en daarop vinden de...
relating to diamond mines shall apply as if the said mine were bepalingen van deze Wet met betrekking tot diamantmijnen.
not part of an alluvial digging:
toepassing, als-of de gezegde mijn geen deel uitmaakte van
Provided that a reasonable time, to be determined by the|' een alluviale delverij:
Met dien verstande dat een redelike
mining commissioner, shall be allowed to enable any holder
of a claim within thé area so proclaimed a mine, to work out kommissaris te worden vastgesteld aan

any alluvial deposits in his claim.

(4) In the case of a, mine being discovered close to an alluvial

digging in such. a position that a portion of the alluvial digging

is required for:a mining area or residential area, such portion

of the alluvial digging may be proclaimed a mining area under
this Act, subject to the provisions of the preceding s“gub- section.
CHAPTER
Atnuvian

‘Diamonp
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Alluvial
Diamond
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in achtneming

Dieenrs?

CoMMITTEES.

artikel.
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van de bepalingen
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Board.

be established a board called
which in this Act-is teferred

houder

claim gelegen in het aldus als een mijn geproklameerd terrein,
toegestaan wordt om hem in staat te stellen om een alluviaal
bed op zijn claim uit. te werken.
. (4) In het geval dat een mijn ontdekt wordt in de nabijheid
van een alluviale delverij zo gelegen dat een gedeelte van de
alluviale delverij vereist wordt als een mijnterrein of woonterrein, kan zulk gedeelte van de alluviale delverij als een
mijnterrein krachtens deze Wet geproklameerd worden met

ALLUVIALE

75. (l ') As soon as possible after the commencement of this

Board estab. 4Ct, there shall
lished and
Diamond Board
thereof,”

VIII.

tijd door

de

..

the Alluvial
to as ™ the

DIAMANTENRAAD

4lluviale

EN

DELVERSKOMITER.

Diamantenraad.

75. (1) Zo spoedig mogelik na de invoering van deze Wet Instelling en
a vice-chair- wordt een raad genoemd de Alluviale Diamantenraad, en Famenstelanew,
and not less than four. nor more than six members..
One welke in deze Wet verder de “‘raad” genoemd wordt, in- alluviale

(2) The board shall consist

of a chairman

and

member shall represent private alluvial diamond interests gesteld.
.
;
;
Diamanten
on farms in the Province of the Cape of Good Hope in the| (2) De raad bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, Raad. .
ithe to which: there is no reservation to the Crown of precious|¢m niet minder dan vier noch meer dan zes leden. Ken lid
i stones and one member shall represent diamond buying and vertegenwoordigt private alluviale diamantenbelangen op
The other members of the board shall boereplaatsen in de Provincie de Kaap de Goede Hoop, in
H exporting interests.
de titel waarvan geen voorbehoud aan de Kroon van edelA represent the diggers.
4
gesteenten
voorkomt, en een lid vertegenwoordigt diamanten
(3) The chairman and vice-chairman shall be Government]?
officials nominated by the board and-approved by the Minister. jkoop- en uitvoerbelangen. De andere leden van de raad
vertegenwoordigen de delvers.
(4) The members of the board representing the diggers shall
(3) De voorzitter en vice-voorzitter zijn staatsbeambten
be elected by the diggers and.the diggers in the Transvaal door de raad voorgedragen en door de Minister goedgekeurd.

Province and the Province of the Cape of Good Hope
(4) De leden van de raad die de delvers vertegenwoordigen,
respectively shall have equal representation on the board. -Jworden door de delvers verkozen, en de delvers in de Transvaal
' (5) The members of the board representing private alluvial Provineie en de Provincie de Kaap de Goede Hoop hebben
diamond interests and buying and exporting interests shall be respektievelik gelijke vertegenwoordiging op de raad.
(5) De leden.van de raad die private alluviale diamantenelected by the members of the board representing the diggers.
(6) The chairman, vice-chairman and members of the board belangen, en koop- en uitvoerbelangen vertegenwoordigen,
|worden door de leden van de raad die de delvers vertegenshall hold office for a period of two years.
woordigen verkozen.
(7) The election of the members representing the diggers
(6) De voorzitter, vice-voorzitter en leden van de raad
shall take place every two years or whenever for any reason bekleden hun ambt gedurende een tijdvak van twee jaar.
a vacancy occurs for such member. The rules and regulations
(7) De verkiezing van de leden die de delvers vertegenfor such election shall be prescribed by the Minister after woordigen, vindt elke twee jaar plaats of wanneer om een of
consultation with the board:
andere reden een vakature voor zulk een lid vooryalt. De
~Provided that the board shall retain office until its successor regels en regulaties voor zulk een verkiezing worden door de
has been duly elected and shall exercise the same duties and Minister na overleg met de raad voorgeschreven
Met dien verstande dat‘de raad in funktie blijft totdat zijn
powers as theretofore.
opvolger
behoorlik verkozen is en dezelfde plichten en be(8) A seat on the board shall become vacant if a member—
(a) dies ;

,

(6) resigns;
(ec) is unwilling or unable to act;
(d) is-absent for three consecutive ineetings of the board

*

without leave;
(e) is declared insolvent.
(9) No remuneration shall be payable to any member of the

voegdheden als tevoren waarneemt.
(8) Ken zétel op de raad wordt vakant indien een lid—

{a) overlijdt,'
(b) bedankt,

:

(c)

ongewillig of onbekwaam is om op te treden,
blijit van drie achtereenvolgende vergaderingen
van de raad zonder verlof,
.
;
(e) insolvent verklaard wordt.

(d): -alwezig

} board but. members shall be entitled to receive out of the
(9) De leden van de raad worden. niet bezoldigd, maar zij
! Consolidated Revenue ‘Fund all. reasonable ' out-of-pocket zijn gerechtigd om uit het Gekonsolideerde Inkomstefonds
Jalle redelike uitbetaalde uitgaven te ontvangen, gemaakt wanexpenses incurred while engaged on the work of the board.
(10) The board shall, subject to confirmation by the Minister, neer bezig met het werk van de raad.

(10) De raad benoemt, onderhevig aan: bevestiging door de
appoint a secretary and such other persons as may be1 necessary
Minister, een sekretaris en zulke andere personen als nodig
for carrying out effectively its functions..
mogen’ zijn ter krachtdadige uitvoering van zijn funkties.
(11) The board may sue or be sued in the name of the
(11) De raad kan als eiser of verdediger in rechten optreden

chairman.

(12). The

Minister

board

shall

make, bye-laws

conduct oft its meetings.

subject

to

for its own

the

confirmation

procedure

and

in de naam

van

zijn voorzitter.

"(12) De raad maakt, onderhevig aan de bevestiging door
for the de Minister; verordeningen betreffende zijn eigen procedure
en de leiding van zijn vergaderingen.
of the
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76. De funkties van

Poweis. and ° ‘ 16. The functions of the ‘board ‘shall be—

functions of
Alluvial
Diamond
Board.

(a).To control and. co-ordinate the work

‘of the diggers’ °

committees;

(b) to.advise the Governmenti in regard to all matters and
things affecting the administration of. the alluvial
diamond diggings, and. to enquire into such matters

affecting the diggings as may from time to time be
referred to it. by the Minister;
(c) subject to the approval.of the Minister to levy rates on
..

the

-meet

diggers

health

and

expenses

measures

in

residents

on

connection

on

such

alluvial diggings

with

diggings;

sanitation

to

(a) het

kontréleren

(b) het

adviseren

of

Govern-

ment official
at board

meeting.

en het

Board

to

counts to
be audited
by Controller and.
AuditorGeneral, .

van

onderzoek

delverijen

. Minister

koérdineren

de

Regering

van

het

werk

met

betrekking

Bevoegd: - -

van heden en

funkties van

tot Diamanten

raken

naar

doen

naar

en die van

hem

mochten

al zulke

zaken

als de

tijd tot tijd door

verwezen

worden ;

de

(c) onderhevig aan de goedkeuring van de Minister, het

heffen van belastingen van de delvers en. bewoners
van alluviale delverijen, ten einde de onkosten in

or|

to administer

verband
op

van

zulke

met

gezondheids-

delverijen

te

de aldus geheven

gezondheidsregulaties

Goeverneur-generaal

en reinigingsmaatregelen

dekken;

het

administreren

gelden en alle reinigings- en

die _van

krachtens

tijd tot tijd

artikel

door

honderd

de

en

dvie van deze Wet gemaakt mogen worden door
middel van de delverskomitees uit te voeren en te
kontréleren.

77. Een mijnkommissaris of andere beambte -van het Aanwezigany meeting of the board and with the consent of
chairman may take part in the discussions, but he shall Departement van, Mijnwezen door de Minister daartoe aan- hoi van

attend

gewezen, heeft het recht om op een vergadering van
tegenwoordig te zijn en kan met de toestemming

not be entitled to vote. .

keep ac- .

en

alle aangelegenheden en zaken-aangaande de ad- Raad.
ministratie van de alluviale diamanten delverijen,

77, Any mining commissioner or other official of the Mines
Department deputed by the Minister shall have the right to

the

de raad bestaan uit—

de delverskomitees;

_the moneys so raised and.to carry out and control
through the diggers’ committees. all sanitary and
health regulations which may from time to time be
made by the Governor-General under section one
handred and three of this Act.
Attendance

XXVii

de raad heambten
van de op vergade-

78. (1) The board shall cause full and true accounts to be voorzitter deelnemen aan de besprekingen, maar hij is niet xingen van.
kept of all expenditure incurred by it and moneys: received gerechtigd te stemmen.
aad.
and shall prepare a statement of accounts made up to the
78. (1) De raad laat volledige en juiste rekeningen houden Raad houdt
31st March in each year which shall be forwarded to the van alle door hem gedane uitgaven, en door hem ontvangen rekeningen
veld
k
taat
k
t
de 3
die geaudiMinister with the board’s annual report.
gelden, en maakt een staat van rekeningen op tot op de Iste teerd zullen
(2) The accounts of the board shall be audited by the Con- Maart
van elk jaar, die tezamen met het jaarverslag worden,

troller and Auditor-General
accounts of public moneys.

of the

Diggers’

Union

as. if they

were van de raad aan de Minister worden toegezonden.
(2) De rekeningen

van

de raad worden

door de Kontréleur

en Auditeur-generaal van de Unie geauditeerd alsof zij rekeningen van publieke gelden waren.

Committees.

79..(1) The Governor-General .may make

regulations,’ not

;

Delverskomitees.

Constitution, powers,
authorities
and funetions of

79. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties niet in Ramenstelinconsistent with this Act, for the constitution of diggers’
strijd
met deze Wet maken, aangaande de samenstelling voegdheden,
committees -for alluvial diggings or districts as he may deem

committees.

functions:and authorities of such committees, and make rules

diggers’

fit, and

the

mode

of election

of such

committees,.and

may van delverskomitees voor alluviale -delverijen of distrikten, machten en
zoals hij goed mocht achten en de wijze van verkiezing van funkties van

define from time to time by such regulations the duties, powers,

zulke komitees, en kan van tijd tot tijd bij zulke regulaties delvers

The duties, powers, de plichten, funkties, bevoegdheden en machten van zulke kkomitees.
komitees vaststellen en regels maken voor de leiding van zulke
functions and authorities assigned to one diggers’ committee
may differ from those assigned to another such’ committee, and komitees. De plichten, bevoegdheden, funkties-en machten
the regulations or rules aforesaid may also differ in different aan een delverskomitee toegewezen, kunnen verschillen van
die aan een ander komitee toegewezen, en de voorzegde regucases.
laties of regels kunnen ook in verschillende gevalien verschillen.
(2) The Governor-General may direct that one diggers
(2) De Goeverneur-generaal kan. bepalen dat één delverscommittee shall be elected for one or more alluvial diggings komitee verkozen wordt voor een of meer alluviale delverijen
as he may deem.advisable, and that any newly proclaimed zoals hij wenselik acht, en dat een nieuw. geproklameerde
digging may be placed under the jurisdiction of any existing delverij geplaatst kan worden onder de jurisdiktie van een
diggers’ committee.
bestaand delverskomitee.
“

_for the guidance of any such committees.

(3) Elk
. (8) Every diggers’ committee in existence at the commencedeze
Wet
ment of this Act and constituted under any prior law relating

to. precious

stones,

shall continue to exist after such

delverskomitee

bestaande

bij

de

invoering

van

en samengesteld krachtens een. vroegere wet met
com- betrekking tot edelgesteenten, blijft na zulke invoering voort-

mencement, and carry out the duties, powers, | functions and bestaan
authorities carried out by it immediately prior to such com- funkties

en neemt de plichten, machten, bevoegdheden en
onmiddellik voor zulke invoering door hem waar-

‘mencement until regulations made under this.section have genomen, waar, totdat regulaties krachtens. dit artikel gemaakt
been brought into operation in respect of it-or until it has been in werking gesteld worden betreffende hem of totdat hij opgeheven is- of ontbonden krachtens artikel twee en tachtig —
abolished or dissolved under section eighty-two of this Act.
(4) A diggers’ committee may sue or be sued in the name of van deze Wet.
(4) Een delverskomitee kan in.1. rechtens als eiser of verthe chairman of the committee.
weerder optreden in de naam.van de voorzitter van het komitee.

80. Every
claimholder
within the alluvial digging or
- district placed under the jurisdiction of a diggers’ committee

Election

qualifications ‘of
members

diggers’

of

committee.

80. Elke claimhouder op een alluviale delverij of in een
distrikt geplaatst onder de jurisdiktie van een delverskomitee
samengesteld als voorzegd, is verkiesbaar tot het lidmaatschap van het delverskomitee voor die alluviale delverij, of

constituted as aforesaid shall be eligible to be a. member
of the diggers’ committee for that alluvial digging or district,
and to. vote in the election of members of that committee. dat distrikt, en heeft een stem in de verkiezing van leden van
The Minister may appoint any officer of the Mines Depart- dat komitee. De Minister kan een beambte van het Departe--

Verkiezings
kwalifikaties
van leden .
an gelyerskomitees.

ment van Mijnwezen aanwijzen om als lid op een delvers-.—
komitee te dienen.
Disqualifica81. Indien, na zijn verkiezing, een lid van een delvers- Diskwalifi81. If, after his election, any «member of a diggers’ com‘tion of
komitee
ophoudt een claimhouder te zijn binnen het gebied Katie van
members of mittee cease to be a claimholder within-the area for which
waarvoor
het komitee aangesteld is, wordt zijn zetel ipso facto delvers
jovere
_
the
committee
is
constituted,
his
seat
shall
ipso
facto
become!
~
diggers’
ment to serve as a member

committee.

vacant,

of any diggers’ committee.

akant.

komitees, ©

;
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82. De Goeverneur-generaal kan besluiten dat een delvers- Ontbinding
82, The Governor-General may direct that any diggers’
komitee
aangesteld krachtens deze Wet of een vorige wet of opheffing
committee constituted under this Act or a prior law shall be
of diggers’
opgeheven en ontbonden.wordt en zulk cen komitee houdt /* delvors
abolished
or
dissolved,
and
such
committee
shall
Gease
to
committee.
- * exist as from the date of the publication in the Gazette of the op te bestaan van de datum van de publikatie in de Staats- onnee
koerant van het besluit van de Goeverneur-generaal,
~ Governor-General’s direction. ~
Dissolution’ .
or abolition |

Assets

diggers’

838. Alle rechten,

cigendom

en baten die

onmiddellik

voor Baten van

% 83. All rights, property and assets which were, immediately, de invoering van deze Wet onder de kontrdle of ter beschikking delversprior to the commencement
of this Act, under the control of vau het delverskomitee bestaande ten tijde van zulke invoering komitees in
or at the disposal of the diggers’ committees existing at such waren, worden algs'van zulke invoeriug het eigendom van de de Regering
commencement shall as from such commencement become the Regering en gronden door zulke komitees gehouden worden in bij opheffing.

of

committees
to vest in
Government
on abolition.

property

of the Government

and

any land held by such com- de

mittees shall be registered in the name

of the

naam

van

de

Any funds in the hands of the diggers’ committee at-the date ontbinding worden
of abolition or dissolution shall be paid to the board.

CHAPTER IX.
Water

Regering

geregistreerd.

Alle

fondsen

in

Government. handen van het delverskomitee ten tijde van de opheffing of
aan de raad overbetaald.
HOOFDSTUK

IX.’

-

WATERRECHTEN.

Ricguts. ~

84. (1) Water voor het doeleinde van delven wordt slechts Het nemen
be taken uit een rivier, stroom, waterloop of watervoor, fontein, put, van water—
from ahy river, stream, watercourse or water-furrow; well, boorgat of pan, genomen overeenkomstige be bepalingen van YOOE deoos
leinden van
fountain, borehole, or pan in accordance with the provisions deze Wet
.
:
.
.
;
:
delven.
of this Act.
- (2) Elke geregistreerde claimhouder heeft recht van toegang

Taking of
water for
digging
purposes.

- 84, (1) Water

for

digging -purposes

shall

only

tot een rivier of voortdurende

waterloop op de delverij

voor

(2) Every registered claimholder shall have access to any het doeleinde van het nemen van water voor zijn eigen delvers
river or permanent watercourse: within the digging for the operaties, dat:niet krachtens sub-artikel
(1) van artikel twee
purpose of taking water not reserved ‘under ‘sub-section (1) en twintig van deze Wet uitgehouden is.
of section twenty-two of this Act for his own digging operations.
85. (1) De mijnkommissaris kan waterrechten op alluviale
Mining com-’
85. (1) The mining commissioner may grant water-rights delverijen verlenen voor het doelejndé van. dé verschaffing
‘nissioner
en bewoners-op delverijen.
on alluvial diggings for the purpose of supplying water to claim- van water aan claimhouders
may grant
Zodanig
waterrecht
gerechtigd
de
houder oni water uit een
holders and residents on any diggings. Such water-right shall
waterrivier,
stroom
of
pan
te
nemen
in
zulke
hoeveelheid en onder
rights,
entitle the holder to take water from any river, stream, or pan
zulke
termen
en-kondities
als
door
de
mijnkommissaris
neerup to such amount and under such terms and conditions as
gelegd
mogen
worden
en
om
water
aan
claimhouders,
watermay be fixed by the mining commissioner, and to supply water
to claimholders, water carriers or residents on the diggings dragers of bewoners: van de .delverijen tegen zulke tarieven
te verschafien als de mijnkommissaris mocht bepalen.
a
at such rates as the mining commissioner may determine.
(2) De oppervlakte elgenaar van grond, waarop een alluviale
(2) The surface owner of the land on which any alluvial delverij gelegen is heeft het eerste recht om zulk een waterrecht
digging is situate shall have the first right to obtain sucha van de mijnkommissaris te verkrijgen en indien hij zulk een
water-right from the mining commissioner, and if he obtain waterrecht verkrijgt, wordt geen ander waterrecht verleent
such a water-right no other water-right shall be granted unless, tenzij naar het oordeel van de mijnkommissaris de voorziening

in the opinion of the mining commissioner, the supply of water
to the diggers is insufficient or unsatisfactory, or that the price
charged for the water is unreasonably high. -If. the mining
commissioner is not satisfied that the water supply is sufficient
or satisfactory, he shall give one month’s notice in writing to

the surface owner to remedy any defect and if such defect be
not remedied within the. said period, the mining commissioner

may grant further water-rights on the diggings and. may
cancel the water-right under section eighty-seven of this Act.
(3) The

mining

commissioner

van water aan delvers onvoldoende of onbevredigend is of dat
de prijs berekend voor het water onredelik hoog is. Indien
de mijnkommissaris niet tevreden gesteld wordt dat de watervoorziening voldoende of bevredigend is geeft hij een maand
schriftelike kennis aan de oppervlakte eigenaar om enig gebrek
te herstellen en indien zulk gebrek niet binnen het gezegdc
tijdvak hersteld wordt kan ‘de’ mijnkommissaris verdere
waterrechten op de delverijen verlenen en kan het waterrecht
krachtens artikel zeven en tachtig van deze Wet kanceleren.

:

86: De Minister kan uit door het Parlement voor dat.doeleinde.
‘|bewilligde.gelden boorgaten maken of putten graven op een
Minister may
86. The Minister may, out of moneys provided’ by Parlia- alluviale. delverij en de nodige toestellen. voor watervoorink borement, for the purpose,.sink boreholes or wells on any alluvial ziening ten behoeve van de delvers daarop oprichten en kan de
toles or wells

digging, and erect appliances necessary for the supply of water mijnkommissaris machtigen om
to the diggers thereon, and may authorize the mining com- als. een waterrecht
te verlenen
missioner
to grant such borehole

upply.

_ , terms
tancellation - .
if water-

and

conditions’
to

or well asa water-right,

use.

Vater:

ights cease

nd deterline on deroclainalon.

|

-

|

be‘determined

by

him.

zulk

een

boorgat

op de door

hem

Minister kan
boorgaten of
Waterputten
enter voor

of waterput. ziening,

te bepalen

on termen en kondities.
87. Indien de mijnkommissaris‘van oordeel is dat de termen Kancelatie

87. If the mining commissioner be of opinion that the terms

are not being fulfilled, he may
ight for, iin- or conditions of any water-right

iroper

waterrechton
.

(8) De mijnkommissaris heeft het recht om tijdelike permitten
the right to grant te verlenen om water te gebruiken totdat een waterrecht of
until such time as a water- waterrechten krachtens dit artikel verleend zijn en cen ge-

an adequate water supply provided to the diggers. °

Ff. water

Mijnkom-

Missaris kan

shall have

temporary permits to use water
right or water-rights have been granted under this section, and noegzame water, voorziening voor de delvers plaats vindt. |

or purpose

.

serve a notice on the registered holder thereof, calling upon
him within a period of one month to fulfil such terms or con‘ditions, and if-the holder fail to comply with such notice the
mining commissioner may ‘cancel the water-right.

of kondities van een waterrecht, niet nagekomen worden, kan van waterhij een kennisgeving op de geregistreerde houder daarvan recite wvogons
dierien waarbij dezelve opgeroepen wordt om binnen een tijdvak like gebruik:
van een maand zulke termen of kondities na te komen en indien ©
de houdér verzuimt aan zulk een kennisgeving te voldoen
kan dé mijnkommissaris
het waterrecht kanceleren.88. In- geval

dat-een

88. In the event of an alluvial digging being deproclaimed houden waterrechten
any water-rights thereon granted under this Act shall cease en komen ten einde.
and determine,

alluviale

daarop

delverij

gesloten

verleend volgens

wordt, water-

deze Wet

op rechten

houden op
en komen
ten einde

sluiting.

bij

_
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STANDPLAATSEN EN. OPrPERRVLAKTH Rucuren.
89. De mijnkommissaris heeft het recht op een publieke Vitzooken
89. On any alluvial diga ing the mining commissioner shall delverij zonder .betaling, -plekken voor zoveel standplaatsen \°) percelen
have the right to select and: reserve from pegging, without en’ van zulke grootte als vereist mocht zijn. voor publieke korumistaris
payment, sites for so many stands, and of such size as may be gebouwen, scholen, plaatsen van godsdienstoefening, hospitalen voor punecessary for public buildings, schools, places’ of- worship, politic barakken, Regerings kantoren, naturelle lokaties of blicke doelhospitals, police barracks, Government offices, native locations kompounds-, wonings-, handel-, ontspannings- of reinigings- veinden,
or compounds, residential, trading, recreation or ‘sanitary doeleinden, begraafplaatsen of voor enig ander doeleinde in
purposes, burial grounds or for any purpose whatever connected verband met de delverijen, uit te zoeken en uit te houden van .
afpenning :
.
with the diggings:
Met
dien
verstande
dat
geen
rodanig
perceel
zo
gelegen
is
Provided that no sitch site shall be so situate as to interfere
with the proper and efficient working of any cldims, or any dat het de -behoorlike en doeltrefiende. bewerking van claims
cultivated lands, buildings, kraals and permanent improvements of bebouwde landen, gebouwen, kralen of duurzame verbetering
van de eigenaar, in de weg staat.
of the owner.
90. Alle zulke uitgehouden plekken worden op de grond af- Yitgehougebakend
en kennisgeving daarvan wordt aangeplakt in het den percelen
90, Every such reservation shall be beaconed on the ground,
;
_
worden afgeand. notice of the same shall be posted at the office-‘of the kantoor van de imijnkommissaris:,
bakend en
mining commissioner.
kennisgeving”
Sranps

election of
tes: by. miniz commis-

101m FEBRUARY,

AND

SURFACE

Rugners.

anmisoner’s

.

ffice.

aangeplakt
in het kantoor van de
mijnkom-

.

91. Hen persoon die op grond voordat het als ‘een alluviale
91. A-person who is trading on land before it has been pro- delverij geproklameerd werd handeldreef gaat niet voort na
claimed an alluvial digging, shall not, after proclamation, proklamatie aldaar handel te drijven tenzij hij de. schriftelike
van de mijnkommissaris:
verkrgeen heeft
die,.,
continue to trade thereon unless he has obtained the written toestemming
:
ve
:
:
a
permission of the mining commissioner, who, if he grant theli indien hij zulke toestemming verleerit, krachtens het onmiddellik
the permission, shall make a reservation under the- last pre- voorafgaande artikel de plek waarop zulke-handel gedreven
ceding section in respect of the site on which such trading was werd, uithoudt of een andere plek daarvoor toewijst of uithoudt,

‘iscontinuace ‘of tradig after:
toclamaoi Aifiless
ith. ‘mihing
omimisoner’s per-

carried

lission.

on,

or shall allot

or reserve

another

site therefor.

missaris.

Handeldrijven
houdt op na
proklamatiet
tenzij
toestem-—

ming van
mijnkommissaris.

92. (1) Wanneer cen uithouding geschiedt krachtens artikel Uithouding
92. (1) When any reservation is made under section ‘eighty- negen en tachtig van deze Wet voor woon- of handelsdoeleinden VPs! Noo
nine of this Act for residential or trading purposes, the niining kan de mijnkommissaris met in achtneming van-de bepalingen qooleinden,
commissioner may, subject to the provisions of section ninety- van artikel dre en neyentig van deze Wet een standplaats
three of this Act issue a stand licence in respect of the site licentie ten opaichte van de uitgehouden plek aan een persoon
reserved ‘to any person-who makes application in the form die daarom in de bij tegulatie voorgeschreven vorm applikatie

veservation
wr regiden-

al or*trad1g purposes.

prescribed by. regulation and satisfies the mining commissioner maakt,

en

that he is a fit and proper person and of good character. The geschikte en
site in respect of which 4 stand liceice is ‘issued shall be cither| Het perceel

.a residential

or trading

stand.

uitgereikt

(2) After an alluvial digging is deproclaimed

or abandoned

standplaate,

(2) Nadat

de

mijnkommissaris

tevreden

stelt

dat

hij

een

behoorlike pergoon is en een goed karakter draagt.

ten

wordt

opzichte
is

een

waarvan

een

woonstandplaats

een alluviale delverij

standplaats

gesloten

of

|

ecn

licentic

handels-

of verlaten

wordt

no such stand-shall exist nor shall any person retain any rights houdt zulke standplaats op te bestaan en behoudt geen persoon
in, respect of. the site thereof.
enige rechten. ten opzichte van de plek daarvan.
(3) Ninety per cent. of the licence moneys ‘received in
i respect

(3) Negentig percent van

of any such stand: shall be paid to the surface owner.

egiilations

3 to" ‘sizeof
‘ands,
cence

de licentie gelden

ontvangen

ten

opzichte van zulk een standplaats wordt aan de’ oppervlakte |
eigenaar betaald.
98. (1) De grootte van een woonstandplaats of cen handels- Regulaties
‘ 938. (1) The size of a residential and of a trading stand and
the monthly licence moneys to-be paid in respect thereof and standplaats en de maandelikse licentiegelden ten opzichte betreffendo

. the fees to be paid on application therefor and the conditions daarvan te worden betaald en de fooien te worden betaald grootte ‘ats,
on which the same shall be held shall be fixed from.time to bij applikatie daarom cn- de kondities waarop: dezelve ‘ ge- lieehtle
time by the Governor-General by regulation, and in fixing houden. worden, worden. van tijd tot tijd door.de. Goeverneur- gelden en
the licence money-to. be paid on any trading stand the Governor- generaal bij regulatie- vastgesteld, en bij de vaststelling van foot bij

foneys and
6 on.-appliation. ~

General shall have regard to the value of the trading rights and het licentiegeld 1 te worden betaald voor een handelsstandplaats °P plikatie.
the number. of diggers on the. diggings: —~
neemt de Goeverneur-generaal de waarde van de handelsrechten

en

het

aantal

de

licentiegelden

delvers

op

delverijen

in aanmerking:

Provided that a trading stand for a diamond buyer shall
Met dien--verstande dat een handelsstandplaats voor een
not exceed twenty feet by twenty feet and the licence moneys diamanten koper niet groter is dan twintig voet bij twintig voct

payable thereon shall be two shillings and six pence per
(2) If the holder

ninety-two

of a stand

be convicted

licence

of any. offence

granted

under

section

dat

en zes pennies

per maand

betaalbaar

bedragen.

daarvoor

(2) Indien de houder van een standplaats

twee

krachtexis

shillings

artikel

a provision twee en negentig toegestaan, veroordeeld wordt wegens' een
of.a law which governs trading in precious stones or intoxicating overtreding van een bepaling van eén wet op het handelliquor, his stand licence shall not be renewed by the mining drijven in edelgesteenten of bedwelmende dranken, wordt
commissioner, and in the case of a conviction of any offence zijn. standlicentie niet vernieuwd door de mijnkommissaris
under this Act the mining commissioner

such licence :

against

month. en

may refuse to renew en in het’ geval van een veroordeling wegens een overtreding
‘Ivan deze Wet kan de mijnkommissaris weigeren zulk een
licentie te vernieuwen:
.

Provided that such person may remove or sell or dispose
Met dien verstande dat zodanige persoon een gebouw door
.of any building erected by him or stock on the.said stand to hem daarop opgericht of handelsvoorraad op de gezegde any person within-one month after the date when renewal standplaats binnen één maand na de datum waarop de ver“should have been made.
niewwing zou plaats gevonden hebben aan een ander persoon
kan verkopen of van de hand zetten.

UNION

XXX:

GAZETTE

EXTRAORDINARY,

94, (1) Any claim holder shall be entitled to ‘obtain an
application to thé mining commissioner such machine sites or
other surface rights upon the.alluvial diggings as may be
necessary in the opinion of the mining commissioner for the
proper working of the claim or claims held by the applicant,

Machine
sites.

provided

that there is suitable

unpegged

‘l0ra FEBRUARY,

94, (1) Hen claimhouder is geréchtigd op aanzoek bij -de Machine
mijnkommissaris zulke machine percelen of ander oppervlakte percelen.
rechten op de alluviale delverijen te verkrijgen als naar het
oordeel van de mijnkommissaris nodig mogen zijn in verband
met de behoorlike eksploitatie van de ‘claim of claims door de

available on applikant

ground

1923.

gehouden,

mits er geschikte

onafgepende grond

op

.is.
te
. de delverij daarvoor beschikbaar:
(2) Zulk machine perceel of oppervlakte rechten worden
. (2).Such machine site or surface rights shall be granted and verleend en gehouden op zulke kondities als door. regulatie
held on such conditions as may be prescribed by regulation. mogen voorgeschreven worden.
co
(3) When in the opinion of the mining commissioner any . (3) Wanneer naar het oordeel van de’ mijnkommissaris een such machine site or surface right is improperly used or has machine perceel of oppervlakte recht onbehoo?lik gebruikt
for a period of three-months ceased. to be used for the purpose wordt of -gedurende een tijdvak van drie maanden opgehouden
for which it was granted he may, on giving written notice to is gebruikt te worden voor het doeleinde waarvoor het verthe holder, declare the machine site or surface right cancelled, leend was, kan hij na kennis gegeven te hebben aan de houder,
and the same shall be held to have lapsed and application het machine perceel of oppervlakte recht gekancelleerd vetklaren en hetzelve wordt geacht vervallen te zijn en applikatie
therefor may be made by any other person.
the digging.

daarom

kan

door een

andere

persoon

gemaakt

worden..

95. (1) De mijnkommissaris kan indien hij zulks geschikt
for right of a right of way fora road, path, watercourse, pipe line, ropeway, acht een recht van weg voor een weg, pad, waterloop, pijpway by
tramway, or other haulage, on or over any portion of. alluvial leiding, kabelweg, tremweg, of andere transport wijzen op of
claimholder. ‘diggings, whether held as claims by any other person or not, over een gedeelte van een alluviale delverij verlenen hetzij het
and any person refusing to allow access on or over such right als claim door een andere persoon gehouden wordt of niet en
of way shall be guilty of an offence and liable on conviction hij die toegang op of over zulk recht van weg weigert toe
te staan maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij
to a fine not exceeding ten pounds.
veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste tien pond.
(2) If any such right of way, in the opinion of the mining]: (2) Indien, naar het oordeel van de mijnkommissaris zulk
commissioner, be improperly used or has ceased to be used, recht van weg onbehoorlik gebruikt wordt of opgehouden is

Application

95, (1) The

for the

missioner

mining

purpose for

may

commissioner

which it

thereupon

was

Persons sus-

granted

cancel the grant.

CHAPTER
GENERAL

may, if he sees fit, grant

AND

the

mining

com- gebruikt te worden voor het doel waarvoor het verleend
kan de mijnkommissaris daarop de verlening kanceleren.

XI.

HOOFDSTUK
ALGEMENE

MISCELLANEOUS.

96. The mining commissioner or a magistrate or justice of

EN

96. De mijnkommissaris

Applikatie

om recht:
van weg ‘oor
claimhouder:

:

is,

XI.

GEMENGDE

BIPALINGEN..

of een magistraat of vrederechter Personen

kan een officier van politie, een politie konstabel of een beambte verdacht van

pected of
the peace may authorize any police officer, police constable van het Departement van Mijnwezen machtigen'om een de wetten
See the laws or any officer of the Mines Department to search any: person persoon te doorzoeken die op redelike gronden verdacht wordt petzefionde
regarding
Who is on reasonable grounds suspected of contravening or
van een bepaling van een wet op het handeldrijven in edeltrading in
having contravened a provision of any law governing trading
gesteenten te overtreden of overtreden te hebben, hetzij de
precious MAY +.In precious
stones,
whether
suspected
hate.
.
Says the contravention
‘et
Devas oewas or vermoedelike overtreding binnen of buiten een alluviale
bo searched, 18 being committed within or outside any alluvial digging.
delverij begaan was of wordt.
All persons

leaving
inaybo

searched.

97. It

_

shall

be

lawful

for

every

mineholder

to

cause

te hebben

mogen doorzocht wor- . den,

.

all

ven in edi.
gesteenten
overtreden

persons, whether employed by him or not within any mine,
Mining area or residential area and in any compound or building

97. Het is een mijnhouder veroorloofd om alle personen jie perso.
hetzij in zijn dienst of niet op een mijn, mijnterrein of woon- nen die een
erected thereupon, to be searched, subject to any regulations
terrein en in een kompound of daarop opgericht gebouw te mijnterrein
as to the manner and place and the persons by whom the laten doorzoeken met in achtneming van regulaties omtrent verlaten, ;
search may be conducted.
de wijze en plek en de personen door wie zulke doorzoeking mock. oor

Miscellane98, (1) Any person who prospects,
ous penalties, pegs a prospecting area or a claim—

digs,

mines

upon,

or

-(a). without the authority prescribed by this Act;
or
(b) in any place where pegging, prospecting, or digging
are forbidden under this Act; or
(c) in any place reserved by the mining commissioner

under this Act or lawfully held by any othér person ;
or

(d) in any place in which he is not entitled to prospect,
dig, mine, or peg,

gedaan

98.

kan

(1) Hij

worden.

die

op

een

:

prospekteer

terrein

of een

worden.

claim Gemengde

prospekteert, delft, mijnt, of hetzelve afpent—
stratbepa(a) zonder de machtiging bij deze Wet voorgeschreven ; lingen.
of
,

(b) op een plek waar het afpennen, prospekteren of delveu
_verboden is volgens deze Wet; of
(c) op

een

plek

door

de

mijnkommissaris

volgens

deze

Wet uitgehouden of wettig door een andere persoon
gehouden; of
Te
(@) op een plek waar hij niet gerechtigd is te prospekteren,
mijnen, delven of af te pennen

shall be liable on conviction to a fine not exceeding one hundred wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste
pounds.
.
honderd pond. .
(2) Any person who alters, removes, or wilfully. damages
(2) Hij die een pen of baken door een andere persoon krachany peg or beacon erected by any other person under this tens deze Wet of een regulatie of krachtens een vroegere wet
Act or any regulation or under any prior law or regulation of regulatie verandert, verwijdert of opzettelik beschadigt of
or trespasses after being warned on any ground lawfully hij die door een andere persoon krachtens deze Wet of volgens
pegged or held by any other person under this Act or a prior een vroegere wet wettig afgepende of gehouden grond na
law, shall be liable on conviction to a fine not exceeding one voorafgaande waarschuwing binnen gaat wordt bij veroordeling
hundred pounds.
gestraft met een boete van ten hoogste honderd pond. |
(3) Hij die, wanneer. van hem krachtens.deze Wet of ‘de
Act
this
under
or
by
required
_ (8) Any person who, when
or the regulations to give any notice or disclose any fact to regulaties, vereist wordt kennis te geven of een feit aan de
a mining commissioner or ‘other officer, makes default in mijnkommissaris of andere beambte te openbaren, in gebreke

-
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complying

with the réquirements,. shall, if no other penalty blijft om aan zulke vereiste te voldoen, wordt, indien: geen .
provided, be liable on conviction to a fine not andere straf biezonderlik bepaald is, sestratt bij veroordeling
exceeding one hundred pounds.
met een hoete van ten hoogste honderd pond.
(4) Hij die, wanneer door de -mijnkommissaris of claim. (4) Any person who, when called upon by the mining com- inspekteur. of politiekonstabel, aangezocht. wordt om hem
missioner or claim inspector or police constable to assist him in bi] te staan in de handhaving van orde of in het arresteren
keeping order or in arresting or detaining any person in any of aanhouden van een persoon op een alluviale delverij of
alluvial digging, or in the immediate neighbourhood thereof, in de onmiddellike nabijheid daarvan, ingebreke blijft aldus
fails so to assist, shall be liable on conviction to a fine not bijstand te verlenen, wordt bij veroordeling gestraft met een

is expressly

exceeding one hundred

pounds.

-

(5) Any person who occupies, or resides or trades upon, or
in any way uses, or induces or assists any other person to
occupy, reside, or trade upon or use, land proclaimed under
this Act, without being in possession of the requisite permission
or authority, shall be liable on conviction to a fine not exceeding
one hundred pounds or to imiprisonment for a period not
exceeding six months.

boete van ten hoogste honderd pond.
(5) Hij die grond krachtens deze

Wet

geproklameerd,

zonder in het bezit te zijn van de vereiste toestemming, of
machtiging bewoont, of daarop blijft, of handel drijft, of op
een of andere manier

dezelve gebruikt,

beweegt of bijstaat in, het bewonen
daarop of het handeldrijven daarop

of een andere persoon

of het verblijf houden
of het gebruik maken

daarvan, wordt bij veroordeling gestraft met een boete van
ten hoogste honderd pond of met gevangenisstraf van ten

hoogste zes maanden.
(6) Hij die water van

een plek op een alluviale delverij
on an alluvial digging which he is not entitled to take or use neemt of: gebruikt, dat hij niet gerechtigd is om te nemen
under this Act shall be liable on conviction to a fine not exceeding of te gebruiken volgens deze Wet, wordt bij veroordelingone hundred pounds or to imprisonment for a period not gestraft met een boete van ten hoogste honderd pond of met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.
exceeding six months.
(6) Any person who takes or uses any water from any place

(7) Hij die zich schuldig maakt aan een vergrijp tegen, of
(7) Any person who is guilty of an offence against, or contra- een of andere bepaling van deze Wet overtreedt of verzuimt
venes any provision of, this Act, or fails to comply with any such aan een zodanige bepaling te voldoen, wordt, indien geen
provision, shall when no penalty isi expressly provided for the strat biezonderlik voor het vergrijp, de overtreding. of het
offence, contravention or non-compliance, be hable on convic- verzuim neergelegd is, bij veroordeling gestraft met een boete
van ten hoogste vijftig pond.
tion to a fine not exceeding fifty pounds.
Penalty for
wilful
damage to
property.

99. Hij die opzettelik werken, machinerieén, waterlopen, 8 traf voor
99. Any person who wilfully damages any working, machinery tramwegen, transportmiddelen of ander eigendom op een? pzettelike

water-course,

trawmay,

haulage,

or other property,

on a mine

or alluvial digging, or attempts so to do, shall be liable on conviction to a fine not exceeding one hundred pounds.. The fact
that the property damaged was owned in whole or in part
by the accused shall be no defence, unless it be proved by
him that no other person was, or was capable of being, prejudiced by the damage.

Powers of
entry on

private land.

100. (1) The

commissioner,

Government

claim

mining

inspector,

engineer,

inspector

of

every

mines,

mijn

of alluviale

delverij -beschadigt of poogt

zulks te doen,

. beschadiging van

wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste eigendom.
honderd pond. Het feit dat het beschadigde eigendom geheel
en al of gedeeltelik in eigendom. aan de beschuldigde toebehoort,

is geen

verdediging,

tenzij

het

door

hem

-bewezen

wordt dat aan geen andere persoon afbreuk was. gedaan of
kon gedaan worden door de beschadiging..
100. (1) De Staatsmijningenieur, iedere mijnkommissaris, Bevoogd-

mining claiminspekteur, nujninspekteur, mijnkonstabel en andere eid van
an
mining beambte van het Departement van Mijnwezen daartoe be- 2op:mnnenga
private

constable, and any officer of the Mines Department duly hoorlik in geschrifte door een van de voormelde beambten ¢ rond.
authorized in writing by any of the aforementioned officers of door de Minister gemachtigd, kan op private grond of
or by the Minister, may enter upon private or alienated Crown vervreemde Kroongrond binnentreden ten einde een of andere
land for the purpose of carrying out any powers or duties bevoegdheid of plicht aan hem verleend of opgelegd volgens
conferred or imposed upon him by this Act or by any other deze of een andere Wet uit te voeren.
law.

- (2) De

direkteur

van

geologiese

opmeting

en

een ‘persoon

door hem in dienst genomen of -handelende krachtens zijn
(2 ) The Director of the Geological Survey and- any person
geschreven instrukties, en een landmeter die bezig is- met
employed by him or acting under his written instructions and de opmeting van de grond voor de doeleinden van deze Wet

any surveyor who is engaged in surveying the ground for the
of een regulatie, kan op private grond of vervreemde Kroonpurposes of this Act or any regulation may enter upon private grond binnengaan na behoorlike kennisgeving aan alle personen

or alienated Crown land after giving due notice to all persons gerechtigd tot het gebruik en de bewoning van de oppervlakte
entitled to the use and occupation of the surface thereof.

daarvan.
(8) Enige persoon “volgens dit artikel op private of ver(3) Any person entering on private or alienated Crown land
under this section shall. be entitled to take with him thereon vreemde ‘ Kroongrond binnengaande, is gerechtigd om met
zich daarop alle dieren, voertuigen, toestellen, instrumenten,
all animals, vehicles, appliances, instruments,
flags and

materials necessary for the purpose of carrying out his powers vlaggen en materidal nodig voor het: doeleinde van de uitand duties and shall further be entitled to. the use of such voering van zijn plichten en bevoegdheden mede te’ brengen,
en is voorts gerechtigd tot het gebruik van zoveel water,
hout en weiding als nodig mag zijn voor zijn. persoonlik gebruik
:
en de personen en dieren bij hem.
(4) Hij die .zulk binnengaan op private of vervreemde
such entry’on private or
Kroongrond
volgens machtiging van dit artikel verhindert
by this section. or wilfully
authorized in the exercise of: opzettelik een persoon aldus gémachtigd in de uitoefening

water, wood and grazing as may be necessary for himself and

the persons, and animals with him.

(4) Any person who prevents any
alienated Crown land as authorized

obstructs or hinders any person so
of his powers and duties under this

Act

shall

be liable on van zijn bevoegdheden en’ plichten volgens deze Wet
|lemmert of hindert, wordt bij veroordeling gestraft met
.
‘|boete van ten hoogste vijf en twintig ‘pond.

conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds.
Right of

be-

een

101. Any surface owner of a farm or lot shall grant such ‘101. Een oppervlakte eigenaar van een boereplaats of Recht van
to any alluvial digging on his farm perceel verleent zulk recht of.rechten van weg naar een alluviale weg van

way of mine- right of rights of way
holder or
as may be required by
slaimholder.

the

Minister.

delverij
worden

op zijn boereplaats als door de Minister: mag

vereist mijnhouder
of- claimhouder.
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Regulations.

NARY,

l0ri FEBRUARY;

1928..

102. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken Regulaties.
102. (1) The ‘Governor-General may make regulations, not
“inconsistent with this Act, for all or any of the following niet in strijd met deze Wet betreffende alle of somnige van
purposes.—
‘
sk
:
de volgende doeleindén :—
(a y het afpennen van claims en prospekteerterreinen, de
' (a) the pegging ‘of claims and prospecting areas, the
pennen te worden gebruikt bij het afpennen daarvan,
pegs to be used in the pegging thereof and the data

en de feiten te worden

to be ‘written on such pegs, and the control of pegging;

(b) the structure of the beacons defining alluvial diggings,

reserves and water rights and the manner in which

‘such beacons

houdingen

(c)' the ‘proper distribution, and prevention of waste of
- water on alluvial diggings among persons pros‘pecting or digging for precious stones, and for preof

any wells, fountains,

(d) ‘the

conditions

(e) the

size

attaching

sites;

and

boreholes,

to the grant

of residential, and

licence

conditions

moneys

upon

to

which

trading

be-paid

such

of
or

or pans;

stands

stands

boorgaten

may

and

fees

and

the

be held;

(f) the proper working, control, and administration of
alluvial diggings, including sanitation, the control
of trading thereon and the prevention of hawking ;|

(%) the manner
(i) the control

trade in precious stones ;

of pegging of river claims ;
and construction of breakwaters

vata share

of the

cost

die

geven

-

naar

tot

van

en de

wijze

venten;

zijn

gesteenten ; 3

de wijze

oordeel.

onwettige

van

) de kontréle

in any|

of-construction

afbakenen

bakens opgericht worden;
verdeling en verhindering van verwater op alluviale delverijen onder de
aldaar prospekteren of delven naar
en ter voorkoming van de beroering
van het water van rivieren, stromen,
watervoren of van putten, fonteinen,

of pannen;

voorkomen

of

afpenning

aanleiding

zouden

oneerlike

van

kunnen

handel. in -edel-

rivierclaims;

en konstruktie van

stuwdammen

in .een

stroom, waterloop of rivier en het behoorlike werken

stream, watercourse, or river, and the proper working
and use of such breakwaters, and the payment of
the pro

waterrechten

(g) het. voorkomen van werkvoorwaarden op de delverijen

(g). the prevention of conditions of employment on the
diggings which in his opinion are conducive to illicit
or dishonest

op zulke pennen,

(a) de voorwaarden gehecht aan de verlening van machinepercelen;
(e) de grootte. van woon- en handelsstandplaatsen en
fooien en licentiegelden daarvoor te worden betaald
en de voorwaarden waarop zulke- standplaatsen
gehouden kunnen worden;
(f) de behoorlike bewerking, kontréle en administratie
van alluviale delverijen met inbegrip van reiniging,
de kontréle yan het handeldrijven daarop en het

of machine

therefor,

en

waarop zulke
(c) de. behoorlike
morsing van.
personen die
edelgesteenten
of vervuiling
waterlopen of

shall be erected;

- venting the disturbing or fouling of the water
rivers, stredms, watercourses, or water-furrows,

geschreven

en de kontréle van zulk afpenning;
(6) de bouw van de bakens die alluviale delverijen, uit-

en

gebruik

maken

van

zulke

stuwdammen,

en

de

bepaling van het pro rata aandeel in de kosten van

and

repair thereof ;
(j) the issue of permits to water carriers for the delivery
of water on an alluvial digging, and the fees to be
paid for such permits and to fix the tariff of charges
to be paid by claimholders to water-carriers or others
taking delivery at any pump; stand-pipe or other
‘place and other matters connected therewith;

konstruktie

en

reparatie

daarvan;

~

de uitreiking van permitten aan waterdragers voor;
de levering van water op een alluviale delverij en
de fooien te worden betaald voor zulke permitten,
en het vaststellen van tarieven door claimhouders
aan waterdragers of andere personen die aflevering
aannemen bij een pomp, standpijp of andere plek
te worden bepaald en andere zaken in verband

(&) the issue of permits for and the control of grazing on

daarmee ;

alluvial . diggings on unalienated Crown lands and the
fees to be charged therefor;
(2) 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 ;

(m) the forms to be used under or forthe purposes of this
Act;

de uitreiking van permitten voor
v
en .de kontréle over
weiding op alluviale delverijen op onvervreemde
Kroongronden, en de fooien daarvoor te worden.
berekend ;

de registratic : en

vernieuwing

van

delverscertifikaten

en de uitreiking in‘ geval van verlies van duplikaat .

certifikaten, licenties

daarvoor te worden

of

permitten

bepaald;

‘en

de

fooien

and as‘to all matters in respect of which it is specially provided .
(mn) de formulieren krachtens of voor de doeleinden van
in this Act that they may be dealt with or prescribed by
deze Wet te worden gebruikt;
regulation, and generallly for the better carrying
out of the en. betreffende alle zaken waaromtrent het biezonderlik in deze
objects and purposes of this Act.

Wet

bepaald:is

dat omtrent

hen bij regulatie gehandeld

kan

worden of omtrent hen door regulatie voorgeschreven kan
(2) Different regulations may be made for different provinces, worden en in het algemeen voor de betere verwezenliking van
de doeleinden en oogmerken. van deze Wet.
- mining districts, diggings, or other areas of the Union.
(3) 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 be no penalty expressly provided, to a fine not
exceeding one hundred pounds.

(2) Verschillende regulaties kunnen voor. verschillende pro- |
vincies, mijndistrikten, delverijen‘of andere: terreinen van de |

Unie
(38)

gémaakt worden.

Bij die veroordeeld

isi Wegens cen overtreding of verzuim

om te voldoen aan een van de regulaties wordt gestraft met
een straf biezonderlik bepaald in het geval van overtreding of.
verzuim, of indien geen straf biezonderlik neergelegd is met
een boete van ten hoogste

honderd pond.

|

—

(4) Every regulation made under any law repealed by this
(4) Elke regulatie, krachtens een of andere door deze Wet
Act and in force immediately ‘prior to the commencement herroepen wet en van kracht onmiddellik voor de invoering
thereof shall, notwithstanding the repeal of such law, and until daarvan, blijft, niettegenstaande de herroeping van zulke wet
rescinded by the Governor-General, remain in force in that en totdat hij ingetrokken wordt door de Goeverneur-generaal,
‘part of the Union in which it was then in force, so far as it is|i in dat gedeelte van de Unie waarvoor hij dan van kracht was
not inconsistent with this Act.’
voor zoverre hij-niet in strijd mat deze Wet is, van kracht.
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108. A magistrate’s court shall have“special jurisdiction to . 103. Een magistraats hof heeft speciale jurisdiktie om een Magistraatsvan deze Wet of de regulaties- te berechten
en het
hotspeciale
jheett
try any offence against ‘this Act or the. regulations and to overtreding
:
”
:
Jin,
impose the maximum penalties prescribed for any such offence, maksimum van de strafien voor een zodanige overtreding jurisdiktie.
anything to the contrary notwithstanding in any law relating voorgeschreven op te leggen, niettegenstaande een of andere
tegenstrijdige bepaling in een. of andere wet betreffende magito magistrates’ courts.
o

Magistrate’s
Court to
have special
jurisdiction.

104. Any notice or other document ‘required: by this Act
person shall be deemed
upon any
to be.served
or any y regulation
res
:
_ Upon any Pp
to be effectually served if delivered personally
to such person,
,
or left. at or sent by registered post to.his last known postal
address or usual place of abode or business.

Services of
and
notices
other documents.

_—

straatshoven vervat.
104, Een kennisgeving of andere dokument dat volgens deze Diening

Wet

wordt

indien

of een regulatie gediend
geacht

op

voldoende

persoonlik
ve

moet

wijze

worden

op

aan . zulke : persoon

hem

op een persoon, kennisgediend

overhandigd:

te

van

zijn gevingen on
andere

ofws indien Jokumenten.

gelaten bij of per geregistrecrde post gezonden naar zijn laatst “osumen

105. (1) Every person’ who is required by this Act to hold bekende postadres of gewone verblijfplek of bezigheidsplek.
105. (1) Elke persoon van wie volgens deze Wet verlangd Vertoning
ni g
any kind of licence, certificate or : other document shall produce
on demand.
wordt
een licentie, certifikaat of ander dokument te bezitten, van Ticenties
such licence, certificate or document on the request of the
mining commissioner, claim inspector, mining constable, or vertoont zulke licentie, certifikaat of dokument op aanvrage P
van
de
mijnkommissaris,
claiminspekteur,
mijnkonstabel,
of
any member of the police force.
een lid van -de politicmacht.
(2) Hij die verzuimt aan de vereisten van dit artikel te
(2) Any person failing to comply with the requirements of
this section shall be guilty of an offence and liable on conviction voldoen maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij
veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste vijf pond.
.
.
to a fine not exceeding five pounds.
106, In elk geval waar gevangenisstraf voorgeschreven is als GevangenisImprison106. In every case where imprisonment is prescribed as a een straf voor een overtreding in deze Wet vermeld of een straf voor
punishment for any offence mentioned in this Act or any regulatie hetzij zulke gevangenisstraf is bij gebreke van betaling overtreding.
for
ment
offences,
.
in default of pay- of zonder alternatief van een boete is hi] met of zonder harde
be
regulation, whether such imprisonment’
with or without arbeid zoals het hof, dat vonnis geeft, mocht bepalen.
be
shall
it
fine,
a
of
option
the
ment or without
107. Wanneer het: nodig bevonden wordt in het belang van Wanneer
hard labour as the court which passes sentence may determine.
het algemeen of voor publieke doeleinden geheel en al of kompensatie
When com- . 107. Whenever it shall be found necessary in the public gedeeltelik rechten volgens deze Wet of onder een andere wet Voor schade
pensation for interest or for public purposes to expropriate wholly or in part, verleend te onteigenen heeft de Goeverneur-generaal het recht bepaald on

Production
of

licences -

damage to be yiohts granted under this Act or under any prior law, the zulks te doen tegen betaling van kompensatie, bij gebreke van arbitrage.

Governor-General shall have the right to do so, on payment wederzijdse overeenstemming door arbitrage volgens artikel
of compensation to be determined,.in the absence of mutua acht en veertig van deze Wet te worden bepaald.
agreement, by arbitration in accordance with section forty-eight 108. (1) De Goeverneur-generaal kan voor de doeleinden Mijndistrikvan deze Wet een gedeelte van de’ Unie dat niet alreeds zo ten en mijn“of this Act...
verdeeld is krachtens een andere wet met betrekking tot Kommissaris108. (1) The Governor-General may for the purposes of this mijnen in mijndistrikten verdelen of kan aan een bestaande
Mining
~
districts and Act divide any portion of the Union which is not already so mijndistrikt zulk een gedeelte toevoegen of kan de grens van
mining
into
mining
to.
relating
law
other
under any
mining com- givided
o
ae
°
:
.
een mijndistrikt veranderen.
missioners,
districts or may attach any such portion to an existing mining
(2) De Goeverneur-generaal kan voor een mijndistrikt een
district.
mining
any
of
district or may alter the boundary
Sete

tion.

(2) The Governor-General may, for any mining district,
appoint a mining commissioner or may require any officer
‘in the public service, in addition to his other duties, to exercise
the powers and functions which, under this Act or any other
law, are exercisable or are to ‘be exercised by a mining comniissioner. The Governor-General may appoint claim inspectors and mining constables to assist any mining Com missioner or officer aforesaid.
109. In this Act

Interpreta-

and

any

of the regulations,

unless incon-

‘tion of terms. sistent with the context—
Lo
.
“alluvial digging’ means any area proclaimed as such
under this Act or a prior law relating to. precious
‘stones, provided the area has not been lawfully
deproclaimed or proclaimed a mine;
‘claim’ means the area of ground on an alluvial digging
which, in accordance with this Act, or a prior law
relating to precious stones, has been lawfully pegged
‘as a claim and on which the right to dig for precious
stones is lawfully held; —
“ claim-holder ” means the holder of a claim licence who

mijnkommissaris

at the same time holds in accordance with this Act
or prior law any claim or any portion of a claim; or
the registered holder of discoverer’s or owner’s claims
granted under this Act or prior law;
“elaim licence” includes .a digger’s licence issued or|

- renewed under any law repealed by, and current at
the commencement

“ Grown Iand’’

means

of, this Act;

all land in respect of which the

Crown is the holder of the rights to precious stones ;

. “dig”

-

,

means intentionally to win precious stones from

the soil, rock or ground in which the same occur, and

aanstellen of kan vereisen yan een beambte,

in de staatsdienst dat hij boven en behalve zijn andere plichten
de machten en funkties welke krachtens deze Wet of een andere
wet door een mijnkommissaris uitgeoefend kunnen worden
of uitgeoefend zijn, uitoefent. De Goeverneur-generaal kan
claiminspekteurs en mijnkonstabels aanstellen om een mijnkommissaris of beambte als voorzegd bij te staan.’
. 109. Tenzij instrijd met de samenhang wordt in deze Wet
en de regulaties verstaan onder—
‘“‘alluviale delverij’”’ een als zodanig krachtens deze
Wet of een vroegere wet betreffende edelgesteenten
geproklameerd terrein, mits het terrein niet wettig
gesloten of als een mijn geproklameerd is;
“claim” het stuk grond op een alluviale. delverij, dat
overeenkomstig deze Wet of een vroegere wet betreffende cdelgesteenten als een claim afgepend is
en waarop het recht om naar edelgesteenten te delven

shall include all excavating necessary for the purpose,| :
. whether by underground or open working, boring, or
otherwise, as well as all operations incidental thereto ;

wettig

gehouden

wordt;

;

“ claimhouder ’’ de houder van een claimilicentie die ter
zelideo tijd overeenkomstig deze Wet of een vroegere
wet een claim of een gedeelte van een claim houdt-;
of de

geregistreerde

naarsclaims

-

volgens

houder
deze

van

Wet

ontdekkers

of

een

of eige-

vroegere

wet

toegekend ;
/
“ claimlicentie’ tevens een delverslicentie uitgercikt of
vernieuwd volgens een door deze. Wet herroepen wet
en geldig ten tijde van de invoering van deze Wet ;
‘“Kroongrond” alle grond ten opsichte waarvan de

Kroon de houder is van het recht op edelgesteenten ;
“ delven ” het voorbedachtelik winnen van edelgesteenten

uit aarde, rots of grond waarin de zelve voorkomen
en tevens alle voordat doel vereiste witgravingen
hetzij door ondergrondse of open werken, boren of
anderszins
daarmee ;

alsmede

alle

werkzaamheden
.

in verband

Woordbepaling.

—

XXxiv
a

ett

tale Se

oe

ce

tal

Ti

discoverer’ means a person who holds a certificate
which has been issued under Chapter JI., or under
any law repealed by this Act, and which is current
at. the commencement of this Act;
expenditure’? means expenditure on the production
and disposal of precious stones, on general administration and management and on shaft sinking equip-|:
ment and development of the mine after taking
account

ee

dT

from

of

any

rebates,

expenditure

recoupments,

;

or

invoering
tie en

returns

is continuous in its formation and is contained within

a pipe or fissure or similar geological formation,
together with any’ directly. connected overflow or
of

the

same;

“mining commissioncr, ” “claim inspector” or “ mining
constable’ means.any person appointed. as such
under this Act, or under any law relating to precious
and base metals, or any amendment thereof, or a
person lawfully acting in that capacity and, when
used in reference to any mining district, shall mean

ee

thé person appointed or lawfully acting as mining
commissioner,. claim inspector or mining constable,
for that district;.

mining. district” means
constituted under any

ac

a “district which has been
law relating to mining for

Act

or

any

amendment

thereof;

ae

“

oe

and,

may

assign

the

administration

of this

‘

Act;

stones rights ;

““ precious stones ” “means

diamonds, rubies, sapphires,
and any other substances which the Governor-General

may. declare

precious

by proclamation

stones

for the purposes

in the

Guzelte to be

of this Act;

* private land’? means any area of land which is not
Crown land;
“* prospecting” means and includes all work which is|”
necessary for or incidental to the search for precious
stones or. which is-required for the purpose of deciding
whether precious stones exist in sufficient quantities
to justify the mining commissioner in granting a
certificate of discovery under Chapter IT., and shall
include trial-washing to such extent as may be permitted or determined by the mining commissioner;
“prospecting permit ”’ means .a permit to prospect,
issued

under

Chapter I. ;

“* prospector ” means—
(a) any person who holds
precious

stones;

oF

a permit

to prospect

for

(b) any owner of private land who has given notice
of his intention to prospect on his own land inl’
surface
accordance
with
Chapter I., or any
“owner who prospects under that Chapter;

* realized

profit’?

means

in respect

of any

accounting

year, the excess of revenue received from all sources

over the actual’expenditure incurred by the owner
or discoverer during that year, provided that any

réceipts accruing to or expenditure incurred by the
owner or discoverer in Tespect of assets’ unconnected

with the working of the mine shall be excluded;
“reservation. of precious

reservation

of any

stones

precious

to the

Crown”

stones whether

means

express

tae a

eB

deze Wet

geldigis ;

beheer;

en van het graven

van

een schacht,

wanneer

gebezigd

in. verband

-die

mijn

uitrusting en ontginning van de mijn na aftrek van
kortingen, verhalingen en terugbetalingen van kosten ;
‘“mijnen”’ hetzelfde als delven en “mijn”
een stuk
‘grond dat edelgesteenten bevat welks formatie door
lopend is en in een pijp of spleet of dergelijke geologiese formatie bevat is tezamen met een. daarmee
direkt verbonden uitvloeiing of uitbreiding van
ae dezelve ;2g
Soyo
”
vs
mijnkommissaris,
claiminspekteur
of * mijnkonstabel ” de als zodanig volgens deze Wet of een
andere wet op edele en onedele metalen of een wijziging van dezelve aangestelde persoon, of een persoon —
die wettig als zodanig waarneemt, en wanneer gebezigd in “verband met een mijndistrikt, de persoon -aangesteld. of wettig waarnemend, als mijnkommissaris, claiminspekteur of mijnkonstabel voor dat
distrikt;
mijndistrikt ” een distrikt dat volgens cen wet op het
mijnen van edele en onedele metalen gevormd is of
dat krachtens deze Wet of een wijziging daarvan
wordt;

‘mijnhouder,”

‘this Act or a prior law;
Minister’ means the Minister of Mines and Industries
or any other Minister to whom the Governor-General
owner ”’ means in relation to private land, the person
registered in a deeds office as the holder of the precious

ELS

en

met grond, het mijndistrikt waarin die grond gelegen
is’;

when used in reference to land, shall mean the’ mining

district in which that land is situate;
mineholder ’? means the person working the mine under

van

gevormd

precious or base metals-or which may be constituted,
under this

ET nc a

“Kosten? de kosten van voortbrenging en van d=
andzetting van edelgesteenten, van algemene admin tra-

mine”? whenever used as a verb has the same meaning
as “dig” and when used as. a substantive means}:
an area of ground bearing precious stones, which

extension

ett Do

‘ontdekker ’? d&@ persoon die een certifikaat
houdt,
volgens Hoofdstuk II uitgereikt, of volecns een door
deze Wet herroepen wet en dat ten tijce van de

s

ees

“se

de

persoon

een

volgens

deze

Wet of een vroegere wet eksploiteert;
Minister” de Minister van Mijnwezen en Nijverheid
of een andere Minister aan wie de Goeverneur-gencraal

de uitvoering van deze Wet mag. opdragen;
‘ elgenaar’”’ in verband met private grond, de persoon
in een registratickantoor van akten, geregistreerd
als de houder van de rechten op de edelgesteenten:
edelgesteenten ’’ diamanten,

robijnen,

saffieren

en

alle

‘andere delfstoffen die de Goeverneur-generaal bij
proklamatie in de Staatskeerant voor de doeleinden

van deze Wet tot edelgesteenten kan verklaren;
“private grond”’ een terrein.dat geen Kroongrond is;

“ prospekteren”’ tevens alle werkzaamheden die nodig
zijn voor of in verband staan met 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

volgens

Hoofdstuk

de mijnkommissaris te , rechtvaardigen,

II

door

alsmede proef-

wassen in zulke omvang als door de mijnkommissaris -

toegestaan of bepaald “mocht worden; ;
“ prospekteerpermit’’ een permit om te prospekteren,
uitgereikt krachtens Hoofdstuk I. ;
* prospekteerder ”’
(a) de persoon die een permit houdt om naar edelgesteenten

te

heeft

zijn

prospekteren ;

of.

(b) de eigenaar van private grond die kennisgegeven

van

voornemen

om

op

zijn

eigen

grond overeenkomstig Hoofdstuk I. te prospekteren, of een oppervlakte elgenaar die krach-

tens dat Hoofdstuk

prospekteert;

‘gemaakte winst.” ten opzichte van elk financieel jaar,
het overschot van de ontvangsten uit alle bronnen
na aitrek van de gedurende dat jaar werkelik door

de eigenaar of ontdekker gemaakte kosten, met
uitsluiting echter van alle ontvangsten aan de cigenaar
of ontdekker

gemaakt
de

in

opkomende:

verband

eksploitatie

van

de

met

en de‘ kosten

baten

mijit;

door

onafhankelik

hem

van

‘voorbehoud van edelgéesteenten aan de Kroon” het”
voorhehoud van enige soort edelgesteenten, hetzij
uitdrukkelik of stilawijgend, of het recht van

re cthnohr
ey nore

\
Taba
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or implied or right of mining or prospecting therefor

mijnen

butZdoes not include the reservation of an undivided
share ‘thereof ;
-

1928.

this Act;

“surface

owner”.

means,

in

relation

or in force under
to any

land,

daarvan

of

prospekteren

niet het voorbehoud van een
“ regulatie’
daari 2 een regulatie: gemaakt
gevolge deze Wet;

;

“regulation ’ means a regulation made

“ oppervilakte

the

eigenaar * ten

persoon

van

aldan niet
daarop ;

_ to precious stones: thereon ;

“deze

daarnaar,

onverdeeld

Wet”

hij

van

.
kracht

:
in-

opzichte

van

grond,

de

]

de ‘grond

rechten

maar

aandeel

en

die in het registratiekantoor

e eigenaar

person who is registered in the deeds office as the
’ owner of the land, whether or not he holds the rights

.
short, title

FEBRUARY,

x

Le

van “akten als

geregistreerd

heeft

op

Pp

de

is, hetzij

edelgesteenten

tevens de regulaties.

110. Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Wet op Korte titel
i
Edelgesteenten, 1923, aangehaald, worden, en wordt ingevoerd en datum
110; This Act may be. cited for all purposes as the.Precious|on treedt in werking op een door de Gorverneur- generaal bij ee invoethe regulations.

includes

Act”?

“this

in the

Gazette.

Wot.

datum.

bepaalde

in de Staatskoevant

Stones Act, 1923, and shall commence and come into operation proklamatie
mane.
nent of Act. 00 a date to be fixed by the Governor-General by proclamation
°

e

Eerste Bijlage.
HERROEPEN

First

°

Pro-

vince.

No. and year
of law.

foo
Capeof | Act

Good

Hope.

Laws

.

No.

1899.

_vincie. |

REPEALED.

Kaap de;

Goede

Title or subject of | Extent of repeal.
law.

:
11

Pro-

5. chedule

of | The

.

Precious Stones | So much

Act, 1899.

repealed

,

.

|Hoop.
_.

Act. No.

1907.

:
Natal.

.

of | The

No.

1899,

Orange
Tree
State.
-

*

Act

No.

1908.

43

Amendment

1899.

|

much

repealed.
so

Precious

as is un-

ance,

Ordinance .No. | The

far

1899.

as it re-

16 of 1906.

Ordinance

cious Stones Amending Ordinance, 1906.

No. | The

30 of 1907.

Mining

ment

190s.

No.

1919.

:

15

Pre- | The

cious Stones Amend-

Ordinanée,

.
/
Act No. 9 of | Discoverer’s
|
1908 ° °°
(Licences)

Union. ; Act

of

.

-

Act.

.
”

Wet No.

1908.

.

.

ten.

:

als

het

be-

trekking-heeft op

edele stenen..

+»

”

:

-

toe

31 van | Wet ter wijziging van | Geheel.

de

Ordonantie

in

Oranje | Ordonantie No. | Ordonantie van 1904

Vrijstaat.

whole.

whole.

:

-

4 van

1904.

Ordonantie No.
16 van 1903.

ein zake het mijnen
van Edelgesteenten.

.
Ordonantie No.
30 van 1907:

Geheel

Deel

behalve

VIII.

Ordonantie van 1906 | Geheel.
ter wijziging van de
Ordonantie

mijnen

in ‘zake

van

edelgesteenten.

.
:
|‘ Ordonantie van 1907 | Geheel.’
ter wijziging van de
Ordonantie

in zake

van het mijnen van

edelgesteenten.

.
Claims | All provisions reAct,
lating
to
pre-

Amendment,

—

als niet
herroepen

zake Edelgesteenten,
1908.

|

‘ cious

of | Precious Stones (Allu- | The
- vial)

niet

herroepen

is behalve bepa-

1899.

whole.

.

Pre- | The

als

reeds

stones.

whole.

°

lingen betreffende mijnraden bestaande ten tijde van invoering

het
of

-.

de Edele | Zoveel

.

1904.

Mining

Stenen.

op

|Natal; | Wet No. 43 van | De Natalse Mijn Wet, | Zover

“Ordinance No. | The Mining of Pre- | The whole, except|'
Part VIII.
cious Stones Ordin4 of 1904.
:

‘
Wet

reeping.

Trans- | Ordonautie No. | Ordonantie van 1903 | Geheel.
vaal.
66 van 1903.
in zake edelgesteen-

Stones | ‘The whole:
Act,

.

Onderwerp | Omvang van her-

van Wet.

Lens
Wet No. 27 van | Wet tot wijziging van | Zoveel
1907,
de Wet op de Edele
reeds
Stenen.
1s.

“n

stones.

Amendment
1908.

1899.

.
11 van | De

of

van cleze Wet.

lates to Precious]

The Precious Stones | The
Ordinance, 1903.

31 of | The

.

fo:

of | The Natal Mines Act, | In

1907.

»

Stones | So

Wet No.

Titel

.

except

provisions rciating to mining
boards existing
at the commence

Act, 1907.

Trans- | Ordinance No.
66 of 1908.
vaal.

”

Precious

Act

.

:
| Act

27

en |

as is un-

ment of this Act.
oy

:

Nummer

Jaar van Wet.

WETIEN.

”

Wet No.
_ 1908.

Unie.

Wet No.

1919.

9-van | Ontdekkersclaim (Li- | Alle bepaling be.
centies) Wet, 1908.
treffende edele.
- stenen.
4
15 van | Edelgesteenten

viale)

;
(Allu- | Geheel.

Wijzigings-

wet, 1919.

“
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Tweede Bijlage.

Second. Schedule.
ENporsEMENT.

ENDORSEMENT.

|

In overweging van de uitreiking aan mij van
I (Name in full)..............00005
en
ence eee eee licentie doe ik (Volle naam)
(Lessee), (Licensee), (Owner), (Grantee), of the Farm............ 0.00.
(Huurder), (Vergunninghouder), (Eigenaar)
in the District of.............. “vena , Province of...
oo... ee ee eens
Boereplaats
in het
in. consideration of the issue to me of the within prospecting licence, do
Provineie....
hereby waive for myself and my successors in title, in terms of section
opvolgers in titel in termen van artikel véjf van
jive of the Precious Stones Act 1923 all and every right which I-or they
may now or may hereafter have to any claim for compensation against
the Government for’any loss, damage or encroachment which I.or they

may at any time sustain by reason of prospecting or mining for and the
exploitation of minerals or precious stones on and under the Farm

mentioned

herein,

or of any .act incidental to such

prospecting,

mining

or exploitation, or by reason of the resumption or proclamation of the
said Farm-or any part thereof by the Government for mining purposes.

Place
Date

eee

1923,

afstand

van

alle rechten die ik of zij nu of hierna kan

ees

Plek Coe cece
cece eee eee eee

2... eee
eee

eee

Datum

Live

ee cree cece eee e eens

Devel

eee e nec e ene eens

of (Gerechtizde) van de
distrikt
.
voor mijzelf en mijn
de Wet op Edélgesteenten,
of kunnen

hebben op een aanspraak voor schadevergoeding tegen de Regering ter
zake ‘van verlies, schade of inbreuk die ik of zij te eniger tijd mag of
mogen lijden ten gevolge van het prospekteren of mijnen van en de
eksploitatie van mineralen of edelgesteenten op of onder de hierin
vermelde boereplaats of ten.gevolge van een handeling in verband met
zulk prospeteren, mijnen of eksploitatie, of ten gevolge van de terugneming of proklamatie van de gezegde boereplaats of een gedeelte daarvan
door de Regering voor mijn doeleinden.
.

eee

Witnesses :

de voorgaande prospekteer

.......
0c cee eee
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DECLARATION

eee eee ne eee eennneens

or

Of

DiIscovEry

ForMuLien

vececeeun ee Levee eae

, do solemnly ‘and sincerely declare tha, eee

diamonds

hereinafter

specified

were

found

by me

achtig

mij
"in the course of prospecting under permit No,...........0.50. on the op
FOTM
ce ccc cece cece ee nee n ae , distriet.......00, Ne decceveavues het
owned DY... cee
e ellen
terete teen eee on the.......... dag
C0)
L
Specification of Diamonds mentioned in the foregoing declaration.

Extent

.

;

. of
No. of
No. of
ground
Persons’ | Stones
worked. | employed. | found,
:

| Weight

Total

|
of
; Stones
| found..|
!
;

weight of
parcel
found:

Total

cece
dat

de

vAN

KENNISGEVING

eee eae iteseeeeeey
ruwe

en

van

ongesneden

diamanten

EN

VERKLARING VAN ONTDEKKING.

Verklaar

in de loop van prospekteren
de boerepladts.......... eee
eigendom van.............
Van... ecceees eevee eneeee

Lijst

Bijlage.

bij

diamanten

deze

van

plechtig

hierna

en waar-

uiteengezet

door

krachtens permit No..............,.
te eeeaee » distrikt...........0.00.
scene ee eeeeeceeee
OP dO..........
Se e ere eeaneee gevonden werden.

bedoeld

in de voorgaande verhlaring.

Grootte | Aantal | Aantal | Gewi eht
Totale
Totale
van
personen;
van
van
gewicht var | waarde van
bewerke
in
gevonden jgevonden | gevonden | gevonden
grond.
dienst. | stenen. | stenen. | hoeveelheid. | hoeveelheid.

value of
parcel
found.
—-—

!
b

ios

Signed
Dated. at.....

ctw eve cas cntvaeuenans >on

Declared
before
Delared in the presence

MO
of us

Abe

|

oo... cece cece abe veueveceuaes
the... .cesseeaaee day

cece ee ete e ee eee ees

of

|

|

.

tetekend.. 0.0...
eee eee

Gedateerd te...

cc. cee cece eee ee POP Me.

Verklaard

voor mij

OP

coe

Verklaard in tegenwoordigheid van ons.
MOEN.

cece

eee

eee

nena

HO

UAQ

cc ccc cess eeaee +... dag van

cece cuveseueeceeuuenees

VAN.

eee eee eae cette

Kommissaris
Getuigen.

Printed by the Care Times Limrrsp,

Cape Town. —O,1117,

van Eden.

