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B E W A ARP L A A T SEN.
THE MINISTER OF MINES INT:r:RVIEWED.

PILLS FOR SOMEBODY.

[From the Press.] i
At his snug residence nestling amongst the ~

I thick foliage along tbe Aapies River, Muchle- 1\
neuk, tbe Minister of Mines was visited yester- ti
day afternoon by a Press "special," with the
avowed object of hearing what Mr Jonbert had
to say on tbe notorious agitation of a certain
clique with reference to obtaining the famous
undermining rights at the Rand. IJ

Mr J oubert said be was pleased to see the
Press man, for be was anxious to explain his ,.
position very clearly. Ho was quite ready
for a searching cross-examine, on tbe subject
at once.
Tbe Press man plunged into tbe fray without

further encsuragement :-
"FOR WHAT REASON."

was the first question, "did you introduce 11
Article 21 into tbe Gold Law referring to under-
mining rigbts !"

Oom Christian replied at once: "As a high
official, it was my duty to insert any article
which would give the State a revenue from fair
and equitable sources, but as unprincipled specu-
lators wished to use this article for illegal pur-
poses, I have absolutely refused to bring in the E
regulations attached to the article before tbe I
Volksraad meets. So you see

THE ARTIOLE CANNl'T BE '''ORKED UPON
till tbe Raad bas decided upon it."

"Wf.lll rlo"e/' snirl tht" Press m v-, II hqJ., hnw l
about this article during i ho In.t session?"

"Lqst session," said the Miulsrer, "I pro-
posorl certain improvements in the :H't,:cle {",O t.ho
speci«l Committee appoint.o.l bv •he Rnd ou thp. :r
queation, SO that tbe milling inclu.,t.ry shoul.l not
suffor in any W:l)' or 1he credit. of the S'at,€! be
impugned in Europe all account of uupertuis-
sible local schemes."

"Yes," continueel the olrl Minister of Mines
quite excitedly, "I mean to have these

INIQUITOUS SOHEMES FOU,ED, I(
and shall see that the right people get. what is
rlue to them, tbat is the people bolding the SUI"

face rights."
"I bope sincerely," said tbc interviewer,

" tbat the Raad will act throughout upon your '}
suggestion s, Mr Joubert, in tbc fortbeoming
session. Remern bel', tbe eyes of the ind ustry
are upon you, Pardon me for continuing my
questions. The happy family par ty who arc
after the undermining rigbus sa.v that their
applications were actually approved of by Mr
Jan Eloff, Mining Commissioner of tbe Rand 1-
two years ago." Mr Joubert said: "Is that ,I
true 1"

" IT IS AN UNTRUTH;
he advised emphatically against it. You can see
tbe documents if you like."

" Good." said the Press man, "I'll put tbat
<lawn. Do you remember any of these partien-
lar applications, Mr Joubert 1 "

" Yes, some of them. Tbere was one from J
S Parkes. another from a certain G Ferstegen,
and another one. After tbe Rar-d Mining Com-
missioner had advised in such a pronounced
manner against these three, I never sen t
another one, although the applicants were
numerous,"

" The bappy family," said the Press man,"
also maintain that a groat feoling exists in the
country in favour of

SO·OALL~:D PATRIOTIO BUIIGHERS
gel ting these rights granted,' and that, for
instance ,the Government has clone more than
sufficient for the gold industry. How about
tbat 1"

"As far as I know," said Mr Joubert, "tbere
is ucthing of the sort. The Lydenburg and
Wakkerstroom districts are certainly to my
knowledge tlead against granting any indivirlual
applicants any rights. My son Koos writes lately
from Pilgrim's Rest, that Ibe burghers are
entirely against it. I hear that the applic-nts
are circulating many memorials in favour of it,
hut I can tell you there will be

JUST A FEW AGAINST IT
as well."

Oom Christian looked quite excited, when be
uttered the 10.% statement. Encouraged by this,
tbe scribe continued : "Wby is Mr Renric
Scboeman taking such a great personal interest
in this matter 1"

"That I don't exact.ly know," said Mr Joubert.
" His own application for Schweitzar'a Township
was thrown out, as yon know, some time ago.
iPerhaps be has amalgamated now with tbe other
IPuplicallts. I don't know, but it may be."
" "Tp.ll me, Mr Joubert, is it true tbat one lot
of these
INIQUITOUS APPLIOATIONS HAS DEEN GRANTED
by tue Geverumene ; in fact, actuall.v signed 1 "

•. How can that be, wben the Government
cannot decide on any of these applications till
tbe Raad bas approved of the Regulations!
Aheel .... non~, I can assure you," (HeUl
Oom Ob r-iatte n had a good old roar to bimso1f
which was most infectiou s.} ,
.. I believe," said tbc Press man wben both

bad recovered, .. that Parkes, Schoeman, Gi\!il1g-
barn, Verstegen & Co, Ltd, are worrying the
Governmen t daily to got. some kind of a reply
before the Raad meets 1 "

.. Yes, I bear so, and tho Government has
asked me to advise on the questisn. My reply
has been that

I SHALL ADVISE NOTHING
till '"!,Y regulations are approved of by the
.Raad.

.. Bat, if you go on that way, you must be
making a lot of euemies amongst some of your
best political friends 1"
Oom Ohristian blinked when ho replied with

a cburactcrietie wave of bis left bund-> sort of
devil-may-care expression-" If so, I can't belp
tbat. I will not allow the intere-t of

THE MINES TO SU~'FER.
Theyare the backbone of the State's pros-

perity. Threats don't frighten me, I am too old
for that. Ik ga myn pad. I shall run m."
course as I t hiuk ueat In this matter, and I
reckon upon the I'ress to help n-e substantially.
But you must excuse me now. Have some
coffee 1 "
And after enjoy in,; a cup of the national

beverage, the P"CS8 inun do appeare I into bis
spicier "nri could not be seen for dust, as be gal-
loped towards town to his offices.
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No. 299. R 4930/92
Gouvernements Kennisgeving.

TER algerueene inforrnatio wordt hiermede gepubli-
- - ccerd onderstaande Wet No. 18,1892, op het delven
en handel drijven in edele metalen en edelgesteenten
in de Z. A. Republiek, alsmede «Hoofdstuk Zilver» en
«Voorloopige Regeling van het mijnen naar onedele
mineralen op geproclameerde gronden», zooals goed-
gekeurd en Vastgesteld door den E. A. Tweeden Volks-
raad bij derde lezing onder art. 9t 1, dd. 27 .T nl i 1892
en onder art. 1'104 van de notulen van den Ed. Achtb.
Eersten Volksraad, door dit Lichaam voor kennisgeving
werd aangenomen.

Gou vernemen ts kan toor,
Pretoria, 18 Aug. 1892.

Dn. W. J. LEYDS,
Staatssecretaris,

OP HET DELVEN VAN EN HANDELDRIJVEN IN EDELE METALEN
EN EDELGESTEENTEN IN DE Z. A. REPUBLIEK.

ARTIKEL 1. Het mijn- en beschikkingsrecht oR aUB
edelgesteenten en edele metalen behoort aan den Staat.

. 2. Deze wet is van toepassing op diamanten, robi{n~n, ~
goud eu zulke andere edelgesteenten en edele me a on Wr4I-v-r:iM:u~
als de Staatspresident, met ad vies en consent van den I' - ---7
Uitv. Raad, onder verwijzing naar dit artikel van deze
wet zal bekend maken.

3. Aan het departement van Mijnwezen zal de Re- S'kJo'~
geering toevoegen een behoorlij k gequalificeerd des- t'
kundige, met den titel van Staatsmijningenieur, wiens
taak zijn zal in alle districten onderzoek te doen naar
en volledig rapport uit te brengen over de mineralen
aldaar aanwezig, en verder de Hegeering in alle zaken'
betreflende mijnen' en de ontginning van minerale
bronnen van dit land, van advies te dienen en behulp-



zaarn te zijn, onder zulke regulatiën als de Regecnng,
onder nadere bekrachtiging van de Volksvcrtegen WOO1'-
diging moge bepalen.

Het salaris van den Staats-Mijningenieur zal door
den Eersten Volksraad bepaald worden.

De Staats-Mijningenieur zal ter zijde
ft staan dool'Mijninspecteurs en Inspecteurs
~K4rJ~,(~~ketels op de delverijen.

4. De Regeering heett het recht van tijd tot tijd
eene of meer commissiën van vertrouwbare en bekwame
personen te benoemen, ten einde eenige kwestie aan-
gaande mijnen te onderzoeken en daaromtrent aan haar
te rapporteeren.

5. ZEEd. de Staatspresident heelt de macht, op
advies van en met toestemming van den Uitvoerenden
Raad, Gouvernementsgronden, en mt overleg, indien

.- mogelijk, met den eigenaar, ook private gronden teJ~ proelamoeren en open te zetten als publieke delverijen.
, .. _/~~' De Regeering waarborgt niet de aanwezigheid in

r[J~~/'I,WH'" etaalbal'e hoeveelheid van edelgesteenten of edele
~ metalen op geproclameerde delverijen.

~ G. Voordat de proelamatie tot eene publieke del verijd plaats vindt, zullen alle private gronden behoorlijk
worden opgemeten en in kaart gebracht, welke kaarten
volgens wet moeten zijn goedgekeurd. De lijnen tusschen
de bakens zullen eveneens eerst door een behoorlij k
geadmitteerd landmeter moeten zijn afgebakend volgens
art. Gb.

Alle tot publieke delvei-ij te worden geproclameerde
Guuvernementsgronden zullen eveneens worden opge-
meten en in kaart gebracht, waar mogelijk vóór de
proclamatie. De lijnen tusschen de bakens zullen echter
in ieder geval door een geadmitteerdlandmeter, volgens
art. Gb, moeten zijn afgebakend.

Indien te worden geproclameerde private gronden,
binnen drie maanden na datum del' kennisgeving daar-
toe, niet van wege den eigenaar dier gronden zijn op-
gemeten, en de kaarten ten kantore van den Landmeter-
Generaal zijn ingezonden, zal de Regeering het recht
hebben de opmeting op kosten van den eigenaar te
laten doen.

worden ge-
van stOQ~-

6a. Alle hoekpunten van alle opgemeten geprocla-
meerde gronden zullen worden aangegeven. met solied
gemetselde vierkante bakens, vier voet hoog, eene
kennisgeving dragende, waarop de naam en het nummer
van de plaats, overeenstemmende met de registers van
den Registrateur van Akten, benevens het ofliciëele
nommer van het baken, zullen voorkomen.



Gb. De zijden van alle opgemeten geproclameerde 3t~
gronden, plaatsen, gedeelten van plaatsen, afdeelingen
van geproclameerde publieke delverijen zijnde, zullen, t1J~
behalve waar natuurlijke grenzen bestaan, op duidelijk ~~
zichtbare afstanden worden aangegeven met ronde ge-
metselde tusschenbakens, drie voet hoog, en waar de
aard van den grond zulks toelaat, met ccno voor, ten
minste 6 duim diep.

6c. Het oprichten der bakens, bedoeld in artt. 6et Ii<-~ ~
en Gb, zal geschieden dool' de Regeering: en wel op Lv-
Staatsgronden op kosten van den Staat en op private /3~
gronden op kosten van de belanghebbende private
personen.

6d. De Regeering zal het reelit hebben, op voor-
dracht van het.. Hoofd van het Mijnwezen, den Land- /./ 1_
meter Generaalop te dragen om bewerkte of ontwik- I\~
kelde delverijen, of gedeelten daarvan, na behoorlijke
kennisgeving, te doen opmeten op zoodanige wijze dat
ieder waterrecht, mijn pacht, waterleiding, delvers-claim
of blok delvers-claims of eenig ander recht of vergun-
ning, voor het ontwikkelen der delverijen benoodigd,
behoorlijk in kaart zal worden gebracht, en tevens in
eene algomeene eo .npilatickaart of plan zal worden.
aangetoond.

Deze kaarten zullen door den Landmeter-Generaal,
volgens art. Wd worden goedgekeurd. Zijn deze kaar- ,
ten eenmaal goedgekeurd en geteekend, dan zal tegen
de € renzen, door deze meting vastgesteld, geen objectie
meer door eenig Hof worden in aanmerking genomen. .. L •
Moelit het blijken dat eene dergelijke kaart foutief is l~ I("~
gemeten, dan zal deze kaart door eene order van het
rloog Gerechtshof worden vernietigd, en eene nieuwe
kaart zal dan op de gewone wijze worden goedgekeurd.

Zoodanige vernietiging zalook kunnen geschieden
door den Landmeter-Generaal, op schrittelijk verzoek
van den eigenaar of bezitter, met schriftelijk consent
van de aangrenzcnue eigenaren ofbezitters, waarna eene
nieuwe kaart op de gewone wijze zal worden goed-
gekeurd.

6e. Zoo spoedig mogelijk na deze opmeting zal de

t
betrokken Mijncommissaris eene kennisgeving uitreiken,
inhoudende den naam van den eigenaar of bezitter der
rechten. de beschrijving derrechten. het nummer vanI de kaart daarop betrekking hebbende, en tevens alle
personen oproepende die daartegen objecties willen in-
dienen.

Deze kennisgeving zal gedurende drie maanden in
de 'Staatscourant' worden gepubliceerd, en de kaart (lf



uf. Indien binnen den gestelden termijn geene ob-
jecties worden ingediend, zal de Mijncommissaris aan
den daartoe gerechtigClen persoon uitreiken de volgens
art. u2d door den Landmeter-Generaal goedgekeurde
kaart, geregistreerd en geteekend, benevens een certi-
ficaat van bezitrecht, in den vorm zooals door het Hoofd
van het Mijnwezen zal worden bepaald.

uU. Wanneer bij den Mijncommissaris objecties
worden ingediend, zal hij een dag bepalen. waarop de
objectie of zaak dool' hem zal worden behandeld.

De Mijncommissaris zal beslissen, de rechten ann
den persoon toekennende. die volgens zijne meening
daartoe gerechtigd is.

Wanneer eene del' partijen met deze beslissing
ontevreden is, zal zij verplicht zijn binnen drie maanden
na datum van beslissing van den l\lijncommissn1'is, eene
actie in het Hoog Gerechtshof of Hondgaand lIof in te
stellen, bij gebreke waarvan het zal bescuouwo worueu
dat de beslissing van den Mijncommissal'is finaal is, en
de kaart en het certificnat van bezitrecht zullen over-
eenkomstig zijne beslissing worden uitgereikt.

uh. De Mijncommissaris zal kaart en certificaat
van bezitrecht, in geval van actie, uitreiken in overeen-
stemming met de uitspraak van,het Hof.

6i. Belanghebbenden zijn verplicht, binnen eene
aand na kennisgeving, duplicaten der goedgekeurde

/('jj/uN aarten uit te nemen, tegen betaling van eene som,~-.r l~ oor de Regeering te worden bepaald in evenredigheid
_.. ,~Yv~~et de onkosten, in verband daarmede door de Re-
'fW: -'fJ~ geering uitgelegd.
~_ Wanneer belanghebbenden verzuimen deze kaarten

uit te nemen, zal de vernieuwing van hunne licentie of
bekrachtiging hunner rechten kunnen worden geweigerd.

,

kaarten. daarop betrekking hebbende, zullen gedurende
dien termijn ten kantore van den betrokken Mijncom-
missaris ter inzage liggen.

uk. Een bezitrecht sluit in alle rechten onder de
vergunning, contraeten of licenties verkregen, en kan
behoorlijk dool' de rechtverkrijgenden. geheel of gedeel-
telijk, worden overgemaakt, en dit bezitrecht zal worden
beschouwd als te zijn onbetwistbaar.

7. Aan iedercri grondeigenaar zal het vrijstaan (na
kenniso'eving "an zijn vnornemen a.:n den Landdrost
van zijn district of aan .(~en naastbijzijnden Mijncom-
missaris of VerantwoordelIjken Klerk) om zonder licentie
binnen de grenzen van zijn eigendom onderzoekingen
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.in te stellen naar edelgesteenten en edele metalen en ~ £.W~
voor dat doel, behalve de kleurlingen, hoosstens 4 j~~:;'~
blanke loontrekkende personen in dienst te hebben en~,(-'~ A .....-
onder de voorwaarden later omschreven, op zijn grond ~. eV
mijnen te exploiteeren of te laten exploiteeren. Het
zal niemand. buiten (le Regeering, vergund zijn grond
voor het publiek open te stellen tot publieke delverijen. .

De Regeering zal steeds het recht hebben onderzoek
te doen instellen naar het prospecteeren.

Bij ontdekking van edele metalen op een privaten
grond, zal (le eigenaar verplicht zijn om binnen zeven
dazen na de ontdekking daarvan kennis te gevenaan
~eg naastbijzijnden Mijncommissaris, Verantwoordelijken
Klerk of Landdrost, benevens van de bijzonderheden
daarvan, op straffe van eenc boete van ten hoogste £5
bij verzuim.

8. Hij, die' eene schriftelijke vergunning van den ~
eigenaar van een private plaats of een stuk gronds ~ ~
heeft, om op diens eigendom onderzoekingen te doen, ~
zal de daartoe benoodigde prospcctcerlicentie tegen be-
taling van licentiegelden, bij den Landdrost van het
district waar hij onderzoeken wil of zoodanig ander
ambtenaar als door de Rogeering zal worden aangewezen,
kunnen verkrijgen voor het tijdperk in zoodanige schrif-
telijke vergunning vermeld, den tijd van zes maanden
niet te boven gaande.

Wanneer echter de gemelde vergunning verleend
is voor een langeren termijn dan zes maanden, zal de
Mijncommissaris, na verloop der eerste zes maanden,
het recht hebben, na behoorlijk onderzoek, den termijn
waarvoor de licentie werd verleend, te verlengen in
overeenstemming met de vergunning, zoolan~ zoodanige
verlenging niet eene verdere zes maanden te boven gaat.

9. De ontdekker of ontdekkers van betaalbaar edel
metaal of edelgesteente op private plaatsen of Gouver-
nementsgronden, ten minste zes mijlen verwijderd van
eene reeds bewerkte localiteit, zal of zullen bij procla- / .
meering van zoodanige plaats of grond. gerechtigd zijn 6 j'~~
tot het hebben en afbakenen van zes claims, hetzij rif 'Cl.
of alluviaal, die genoemd en geregistreerd zullen worden
als «zockers-claims.: Bovendien zal hij of zullen zi]
zonder hcenile daarop mogen werken, zoolang als hij
of zij daarvan eigenaar blijft of blijven.

10. Ingeval een privaat eigenaar vergunning verleend
heeft aan iemand om op zijnen grond onderzoekingen
te doen. of ingeval de eigenaar zelf onderzoekingen op
zijnen grond heeft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal
of edelgesteente gevonden worut, zal de Staatspresident,
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lP.. I. ..LA, met advies en toestemming van den Uitvoerenden Raad
(/~ en na overleg, indien mogelijk, met den eigenaar, de

macht hebben, zoodanigen grond tot een publiek veld
te proclameeren of bij proelamatie aan een reeds gepro-
clameerd veld te hechten.

Zoolang een eigenaar niet zelf prospecteert, of daartoe

~

an anderen geene vergunning heeft gegeven, zal de
4~~_t Regeering geene macht heb ben zijn grond te proelaméeren
~ • tot eene publieke delverij, noch zal iemand anders hem

o.'A<~~~-'·unnen dwingen zijn grond te laten prospecteeren.

11. De zoeker, die 'volgens artikels 8 en 9 dezer
wet, betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt, zal

~-Zijne rechten niet verliezen door de onwilligheid van
.' IJi~ de Regeering om den grond te proelaméeren tot eene'Jvp ~-- publieke delverij of dien bij proelamatie aan een reeds:'f~ geproclameerde delverij te hechten.

12. De Staats-Mijningenieur, of zoodanige andere
_" • d~ door hem aangewezen deskundigen, afgevaardigd door
~-J~' het Hoofd van Mijnwezen, hetzij afzonderlijk of in

~~ ~~.' commissie, zullen de bevoegde beoordeelaars zijn van
~ ~ ~de betaalbaarheid van edel metaal of edelgesteenten.

13. De houder van een «prospecteerlicentie» zal
, dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan en
I J.JJ) ~ omtrent de betaalbaarheid van edel metaal of edel-~"J>. L~gesteente in de door hem ontdekte gronden door de

~ ..- Regeering is beslist, gelijk in het voorgaande artikel is
bepaald, alle rechten van eenen gewonen delver genieten,
behalve zijn bijzonder recht als zoeker en deze rechten
zal hii:-Aebben op private gropdGn, al worden deze niet
toLnu bheke del ven] ówproëiimeerd .
.- HIJ zal In dat geval om zijne claims te kunnen
bewerken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op
de plaats aanwezig, zooals tusschen hem en den eigenaar
van de plaats schriftelijk zal zijn overeengekomen.

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer
een grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem
onderzoekingen te doen of ook wanneer er een afzon-
derlijk accoord gemaakt wordt vóór het verleenen van
de schriftelijke vergunning, in artikel 8 vermeld, waarbij
de zoeker, ten einde de schriftelijke vergunning te
bekomen, schriftelijk afziet van de voordeeien van dit
artikel.

Ad. " ...riI4.De eigenaar of eigenaren van eon geproclameerde
~ts of plaatsen zal of zullen gerechtigd zijn voor zich

zelven een aantal claims, hetzij rif of alluviaal, die
«eigenaarsclaims ))zullen genoemd worden, af te bakenen,
nl. voor een stuk grond van 50 morgen of daar beneden



1
één claim, voor een stuk grond van 50 tot 200 mOl'~en St). _ /
twee claims, en voor elke 250 morzen daarboven eénJI_tn _ 2-
claim meer met een maximum van 10 claims voor een~ zso _ I
plaats, en onder licentie te houden nadat de zoeker, 12 _ _
die het betaalbaar edel metaal of edelgesteenten heeft ~~
gevonden, zoekers- en delversclnjms..afgebakend heeft. /t)~
Na deze afbakening van zoekers- en eigenaarsclaims
zullen andere del vers voor zlCh zclven claims kunnen
afbakenen volgens wet.

15. De eigenaar van den privaten grond, waarop
delvers- en prosp.ecteer-licenties uitgereikt worden, zal de~
helft van de opbrengst der delvers- en prospecteer-
licenties maandelijks ontvangen. ~.tIt-<A. -.-

Van de opbrengst van standlicenties komt drie-
vierde gedeelte den eigenaar en één-vierde gedeelte de ~L_. ~.....
Regeering toe. Deze bepaling is niet van toepassing in ~
gevallen waa r" reeds contraeten bestaan tusschen de
Regeering en den eigenaar.

De rekeningen VOOl' al deze gelden zullen steeds
worden uitgemaakt op naam van den eigenaar, en de
gelden ook in geval van verhuring, slechts aan den
eigenaar of zijn gevolmachtigde worden uitbetaald.

Daar waar op private plaatsen standplaatsen, bij d......L
elkander gelegen, worden uitgegeven ond.er licentie, vU/'T'-
zoodat zij te zamen naar het oordeel del' lIEd. Regee-
ring een dorp vormen, zal deze het recht hebben eene
speciale belasting op to leggen van twee shillings zes
pence sterling per maand pel' standplaats. De betaling
hiervan zal geschieden te gelijk met die der gelden,
verschuldigd aan standlicentiên, waarop de ontvangst
er van zal moeten worden aangeteekend.

lndien deze belasting op een standplaats achter-
stallig is, kan de vernieuwing der licentie voor die
standplaats worden geweigerd.

16. De registratio van eeu zoekersclaim zal geschie- 'U?~
den door een Mijncommissans, wanneer de ontdekte IL~L
edel metaal or edelgesteente houdende gl'ond binnen de /
grenzen van zijn veld Ligt,of anders (1001' den Landdrost
van het district waarin genoemde grond gelegen is.

17. Wenscht de Regeering eene plaats of stuk grond
of een cleel daarvan te proclameeren of open te zetten
voor zoekers, dan zal de eigenaar het recht hebben
zich vóór andere delvers (de zoeker die het edel metaal
of edelgesteente gevonden heeft, volgens art. 14 uit-
gezonderd) vnork lrclaims af te bake-nen:

De Regeering za aan den eigenaar van de plaats
of het stuk gronds, welke zij wenselit open te zetten,
drie maanden vóór de proelamatie van openzetting ge-



r

10
schiedt, kennis geven in de Sioo/scouromt van haar

~yoornemen, ten einde den eigenaar in staat te stellen
v'l~ijn eigemU.trsdaims volgens art. H, en zijn mijnpacht-

brief uittenemen en zijn wert-, bouw- en zaailanden te
"'~J.J:v1~~be alen volgens art. 20.
I~_ ~~ 18. De eigenaar van cene plaats of stuk grond,rv- waarop dool' den eigenaar zelf of volgens art. 8 door

een zoeker edel metaal of edelgesteenten is gevonden,
die het recht wenscht te bezitten op het openen en
exploiteeren van mijnen op die plaats of stuk grond,
zal in het bezit moeten zijn van een tnijnpachtbrief te

• verkrijgen van de Rogeering.
De Rogeering zal echter steeds het recht hebben

"1L":L ~,,_.e verleening van zulk eeu mijnpachtbrief te wcizercn
en die plaats of stuk grona geheel or gedeeltelijk te
proclamccren, of bij proelamatic aan eene publici«.
delverij te hechten. of aan zoekers vergunning te var-
leenen om zich onder prospectecr-liccntio prospeeteer-
claims af te bakenen.

Wenselit . de Regeering den gron(l niet te procla-
meeren of open te zetten voor zoekers, dan zal Je Re-
geering niet het recht hebben een mijnpachtbrief te
weigeren.

10. Van de private gronden of plaatsen voor open-
zetting tot publieke delverij gepubliceerd) zal de mijn-
pachtbrief kunnen worden uitgereikt tot óón-tiende ge-
deelte van de grootte dier plaats of stuk grond.

Bij het opmeten van grond YOOl' mijnpachtbrieven
zal niet alleen mogen g(~n.nnen worden het rif in zijne
lengte, maar zal de vcrhouding hoogstens moeten wezen
van breedte tot lengte als van een tot twee.

.. 20. Waar private gron(len tot publieke delverij
geproclameerd worden, of hij proelamatic aan reeds
geproclameerde velden gehecht worden, of voor zoekers
beschikbaar gestel(l worden, zal eerst na overleg van

dl/J P0, den oigcnaar met den Mijncommissaris of met den
VV'" IJ daartoe benoemden ambtenaar. door de Regeering be-

paald worden, welke plekken gronds uitgehouden zullen
worden voor occupatie, alwaar het verboden zal zijn te
zoeken en te delven .

Onder alle omstandigheden zal er genoegzaam water
Hij blijyen ten gebruike \"W den eigenaar. zijn gezin,
zijn vee en voor de he,:::pl'ooiing van alle tijdens de
proclarneering bestaande tuinen en landerijen, en voor
de bewerking van mijnpachten, onder de bepr lingeu
dezer wet voi-leend.

De hoeveelheid van het hiervoor benoodigue water
zal vóór de proclameering tot publieke delverij, of zoo
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spoedig mogelijk daarna, op last van het Hoofd van
het Mijnwezen worden gemeten, en door hem vastze-
steld. Daarna mag dit water, alzoo gemeten, door den
eigenaar ook voor andere doeleinden 'worden gebruikt
of afgestaan.

Het overige water en het water dat niet aldus l._/::-.
wordt gebruikt, zal steeds vrij moeten alloopen. Het ~
gebruik daarvan zal worden geregeld door de wettige
autoriteiten, volgens de bepalingen dezer wet.

Huurders, servituuthouders of andere gerechtigden
tot water, behouden het recht op dat water, voor zoo-
ver zij daarvan tijdens de proclameering gebruik maken
voor de doeleinden in de tweede alinea gemeld, en na-
dat de hoeveelheid daarvan zal zijn vastgesteld door
het Iloofd "an het Mijnwezen. Ten dezen aanzien gelden
ook de bepalingen derderde alinea van dit artikel.

Verder zal de Hegeering het recht hebben te eisehen
van den eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat deze gron- 'A., L:..'~A--U
den voor occupatie behoorlijk worden omheind en in t'}!tA/~-,
kaart gebracht, binnen een tijd door de Hegeering te
bepalen, welke tijd echter niet korter zal mogen zijn
clan drie maanden.

Indien daaraan binnen den gestelden tijd niet
wordt voldaan, zal de Regeering het recht hebben zulks
te doen op kosten van den eigenaar of zijn plaatsver-
vanger. •

Op de private gronden in dit artikel bedoeld, zal
de Regeering het recht hebben. zoolang t: proelamatie k.~/ItA-
duurt, om zonder betaling zulke plekken gronds te li~~ ~
bezetten en te bebouwen als noodig zullen zijn voor /~. IJ
kantoren en andere publieke gebouwen, voor het neer-
werpen van vuilnis, voor begraafplaatsen en voor andere
algemeene belangen.

De gebouwen, bedoeld in de vorige alinea, zullen
het eigendom blijven van den Staat.

21. Het zoeken .en delvon is verboden op of in ~~
openbare pleinen, straten, wegen, spoorwegen, begraaf-~~
plaatsen, erven, standplaatsen, locaties, dorpsgronden, ~.
tuinen, bewaarplaatsen, waterrechten en plaatsen waar
«tailings» opgehoopt ligfSenen zulke gronden als volgens ~ -,,1.:. .s
paragraaf 3 van art. 2~ door den Mijncommissaris aan- vv,
gewezen mogen worden,

Het zal even wel (le Hegeel'ing vrijstaan, wanneerA~
applicatie gem3:akt wordt .tot het .zoeken en delven ~
onder gronden III de 1e. alinea vermeld, zulks toe te
staan onder voldoenden waarborg, volgens vast te stellen
regelen, op advies van het Hoofd van Mijnwezen nader
te bepalen, welke bepalingen bekrachtiging vereisehen
in de eerstvolgende zitting van den K A. Volksraad.

Wanneer door ingezetenen of wanneer door be-



woners ocrier locatie per memorie verlangd wordt
dat dorpsgronden of kleurlingen-Iocaties geheel of
bede~ltelijk zullen worden opengesteld, en zulks der

~~egeering wenschelijk en uitvoerbaar voorkomt, zal zijI A ~~A macht hebben deze gronden hetzij geheel, hetzij
~t~~'gBdeeltelijk open te zetten voor zoekers ofte verklaren

tot publieke del verij onder de bepalingen, neergelegd
in deze Wet voor Gouvernemcritsgronden met dien
verstande echter:

Dat geen rechten om op dorpsgronden te prospec-
teeren of te delven zullen worden verleend, tenzij
hiertoe aanzoek wordt gedaan door minstens twee
derden van de burgers en ingezetenen van een dorp.

Dat geen rechten als boven zullen worden verleend,
tenzij de dorpsgronden van oenigerlei dorp van genoeg-
zame grootte zijn om te dien aanzien geene be-
lemmering te veroorzaken in de behoeften van veeweide.

Dat alle we~en en paden. leidende naar het dorp,
onbelemmerd zullen moeten blijven.

Dat geene boomen of ander houtgewas zullen
worden gebruikt of weggevoerd voor de ten uitvoer
legging van de te verleenen rechten.

Dat geen inbreuk zal worden gemaakt op oenigerlei
bestaande rechten op den toevoer en het gebruik van
water, hetzij voor publieke of private doeleinden.

Dat alle r~gelen en voorschriften ten opzichte van
publieke dolverijen op Staatsgrunden, zooals neergelegd
in de thans gc\vijzigde Wet 1\0. 8, 1885, voor zoover
die bestuflnoaar zijn met het zoeken en dolven op
dorpsgronden, zullen worden in acht genomen. .

Dat van de netto opbrengst der del verijen een
zeker gedeelte, nader door de Regeering te bepalen,
zal worden aangewend ten behoeve en terverbetering
van het dorp.

De Staatspresident, met advies en consent van den
Uitv. Raad, zal de macht hebben om in overleg met
het Hoofd van Mijn wezen zoodanige verdere bepalingen
te maken als tot het regelen der zaken noorlig mogen
zijn, mits niet in strijd met de bovenstaande regelen
of beginselen.

12

21a. Wanneer een kapitein met zijn raad verlangt
dat op de locatie, die hij met zijn volk bewoont, onder-
zoekingen worden ingesteld naar de aanwezigheid van
edelgesteenten en edele metalen, dan kan hij bij de
Regeering aanzoek doen zulks te doen plaats hebben
door blanke personen.

De personen, door den kapitein en zijn raad daartoe
voorgedragen, zullen in de eerste plaat~. de eonsideratie
der Hegeel'ing genieten. uitgezonderd ZlJ, wier plaatsen
door de Regeering onteigend werden ten behoeve van
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uitbreiding der locatie, aan wie het voorkeut-recht zal
worden verleend. .

Acht de Regeering het wenschelijk andere per-
sonen te autoriseeren, zoo kan zulks geschieden zonder
opgaaf van redenen.

De Regeering zal doen aanwijzen aan den persoon
en aan de personen, door haal' geautoriseerd, welk
gedeelte der locatie voor prospecteeren beschikbaar is
gesteld.

Wanneer bet blijkt door het prospecteeren, dat
er betaalbare edelgesteenten of edele metalen gevonden
worden binnen zoodanige locaties, zal de Regeering het
recht hebben deze gronden, hetzij geheel, hetzij gedeel-
tehjk, te.! verklaren tot pulleke delverijen, onder de
bepalingen neergelegd in deze wet voor Gouvernements-
gronden, met dien verstande echter:

1. Dat aan den kapitein en zijn volk het recht
van veeweiden zal worden gelaten;

2. Dat hunne kralen en landelijen zullen worden
uitgesloten en niet zullen mogen worden be-
lemmerd, dan met hunne toestemming;

3. Dat voor hunne gezinnen en hun vee genoeg-
zaam water zal worden gelaten;

4. Dat aan den persoon of aan de personen, door
de Regeering geautoriseerd tot prospecteeren,
wanneer hij of zij voldoende bewijs leveren
voor de betaalbaarheid der gronden, eene
mijnpacht, onder de bepalingen dezer wet zal
kunnen worden. toegekend, de grootte te
worden bepaald In overleg met den Super-
intendent van Naturellen en met het Hoofd
van het Mijnwezen, maal' in geen geval grooter
dan het maximum, bepaald voor private
gronden bij art. 19 dezer wet, gerekend naar
het aantalopen te verklaren morgen;

5. Dat aan de kapiteins en hun volk, welke de
locaties gratis van het Gouvernement ont-
vangen hebben, cone compensatie zal worden
toegekend, berekend naar het vierde der op-
brengst van de .licentie- en mijnpachtgelden ;

G. Dat aan de kapitems en hun volk, welke de
locatiegronden, ten deele of geheel, VOOl' eigen
rekening hebben verkregen, eene compensatie
zal worden toegekend, berekend naar het
derde van zoodanige opbrengst;

7. Aan de Regeering wordt de macht gelaten
zulke bepalingen te maken, aangaande het
toe t ~ kennen gedeelte van licenties en mijn-
pachtgelden aan Mosbette en de met hem
gelijkstaande kafferkapiteins, als haar goed-
dunkt.
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22. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art. is. zal nitge-

!1y.~~!~geven worden voor een tijd, niet korter dan vijf en nie.t
~ planger dan twintig mren. Het zal echter den nouder

. van zoodanigen m]Jnpachtbri~f vrijstaan, om gemelde
mijnpacht te vernieuwen voor een tijd van nog twintig
jaren of korter, onderworpen aan de bepalingen der
alsdan bestaande Wet. Dit recht van vernieuwing zal
ook gegeven worden aan houders van reeds verleende
mijnpachten, na alloop van den termijn, waarvoor de
mijnpachtbrief verleend werd.

Op den mijnpaehtbrief zal moeten worden betaald
de som van 10s. per morgen in het jaar, te voldoen bij

~ vooruitbetaling aan den ambtenaar, onder wiens adrni-
,~ nistratie de mijnpacht gelegen is, terwijl de houder van

zoodanigen mijnpacbtbrief onderworpen is aan de \'01-

~ . eende voorwaarden:n.raJJl'-~ 1. Van al het gevondene zal hij behoorlijk1~J1l1r~-Jo' ." moeten boek houden en daarbij zulke vormen
gebruiken als de Regeering mocht noodig

~yJ" vinden voor te schrijven;
2. Inzage der boeken zal ten allen tijrle aan

den Mijncommissaris of ambtenaar onder
wiens adrninistratie de mijn pacht gelegen is
of een anderen daarvoor aangewezen ambte-
naar verleend moeten worden;

3. De Regeel'ing zal steeds het recht hebben,
in stede van de betaling van 105.per morgen,
te eisehen betaling van twee en een half
percent van de waarde der vondsten gedurende
het afgeloopen jaar, zooals die door de
boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen
wordt;

4. Indien zulks door de Regeeringsambtenaren
geëischt wordt, zal de juistheid van de opgaven
der boeken onder eede van den eigenaar of
zijnen boekhouder moeten verzekerd worden;

5. Zulke andere voorwaarden ab de Regeering
zal wenschelijk achten.

Wanneer de betaling van den mijnpachtbrief voor
zulke mijnpadlten zes maanden ten .hter is, zal de
Mijncommissaris of am tenaar on er wiens aclministnttie
de mijllpacht gelegen is, in de Siaoiscourcv! tot de
betaling daarvan aanmanen.

De Mijncommissaris of ambtenaar onder wiens
administratie ele mijnpacht gelegen is, zal verplicht zijn
deze aanmaning dadelijk na verloop der zes maanden
te doen.Indi en drie maanden na datum der ublicatie van
die aanrnamng, ~ eta mg van alle verse Hl Igde gel-
den niet gevolgd IS, zal de Regeering het recht hebben
den rnijnpachtbrief vervallen te verklaren.

f,-.
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22a. Alle hoekpunten eener mijnpacht moeten zijn

aangegeyen dool' gemetselde steenou bakens als vcrmeldV ftV'A1vf~
in art. Oa en een opschrift dragen: l\lijnpacht, No. wv-. Jl
(zijnde het nommer van den Mijnpaehtul'ief) alsmede
het officiëele bakennommer door den Claiminspecteur
op te geven, terwijl de zijden moeten worden aange-
geven als in art. Ob vermeld.

Voor het behoorlijk onderhoud dezer bakens, te
beoordeelen door den Mijncommissans. zal de honder
van den Mijnpachtbrief verantwoordelijk zijn yolgens(c,3 j(~.11[ /<664
art. 3 van Wet no. 3, '1804, zooals goedgekeurd bij Voll~s-) -
raadsbesluit art. 510, dd. 22 Maart 18UO. ,

Deze bakens zullen bij verzuim, door den Staat op
kosten van de gerechtigden tot de Mijnpaeht, worden (f"~'

opgericht en onderhouden, ~"·.tl-: ~, UU"'3
Het ontbreken of het in niet behoorljjkon toestand 'YVVV- ,vv--'

zijn del' baken. s kan nimmer aanleiding geven tot het 9iI" IJ~ I~

betwisten van de grootte del' mijnpacht, volgens de I~L ~7"r
goedgekeurde kaart en volgens den verleenden mijn- ~
pachtbrief. ....--

",/.1~23. Hij, die van den eigenaar eener plaats of van ........- ..; r-
den eigenaar V<Ln een stuk gronds een gedeelte mocht ~ /. If

huren, om daarop mijnen te exploiteercn, kan evenals ~ ~
"rtJ,!J.6:1 de eigenaar en op dezelfde voorwaarden als deze, eenen "_ (JA; .
W" Mijnpachtbrief verkrijgen, mits hij zijne huurcerkile ~~ J«MM.'

notarieel laat opstellen en rQglstl'eel'en. Deze JnlJnpaëOt~ ee. .•
zar vernieuwbaar zij n zoo lang hG huurder blijft. .

_,,1

23a. Mijnpachten en verpachte gronden met licenties .
of mijnpachten daarop, kunnen, in hun geheel of wel ~ 7J~-
gedeeltelijk, van den eenen persoon op den anderen OtA,~.u.J",,~
overgemaakt worden, onder bepaling neergelegd in art. 1"'''V- f
14, Wet No. 7,1883. " r JLt /JM.?£o'7'/g~

Bij de verdeeling van een mijnpacht stell-en' de'3 .
houders van gedeelten zich, zoowel gezamenlijk als
afzonderlijk, van af den datum waarop (le registratie J.lN.
van (le overdracht van bet bun toekomende deel heeft r'i/a.~".7
plaats gehad, tcgenorcr (le Hegecl'ing aansprakelijk voor /uMJ. "l J. ~...
de gcheolo opbetaliug del' golden, volgens dell origineeien ~ ~
Mijnpachtbrief verschuldigd, ell de stipte uitvoorir g der .
wettelijke bepalingen op mijnpacltten toepasselijk. ~~

Deze bepalingen zullen, met betrekking tot ver- '~h.~
deeling, ook van toepassing zijn op reeds vcrleende,7 ~~.
mijnpachten. 'A"."~

Llke akte van overmaking zal een zegel moeten ~f/ry- .•
dragen volgens art. 82 dezer Wet. I

Dij verkooping in executie van mijnpachten en ver- .
pachte gronden, zullen dezelfde bepalingen gelden als
bij dergelijke verkooping van vaste eigendommen. ~ v~

~

I



· 23b. Omtrent vernieuwing van mijnpachten onder
, .~ art!-. 23 en 23ct zullen de na volgende regelen gelden:

/17~ 1. Dat geen mijnpachten zullen worden vernieuwd
] Ol dan ten name van de personen of maat-

VOJJ-- schappijen ten faveure van welke zij het
laatst waren geregistreerd, tenzij dat eerst
transport geschiedt ten name van den nieuwen
aanvrager.

2. Dat de vernieuwing van een mijnpacht aan
een huurder volgens art. 23 der \Vet no. 10,
18tH, alleen zal geschieden wanneer uit het
door hem over te leggen en notarieel gere-
gistreerd contract blijkt, dat de huur nog
loopende is of behoorlij k is vernieuwd.

3. Dat wanneer een persoon was vroeger huurder
doch na dien tijd ook is geworden eigenaar
van den grond, waarop de mijnpacht hgt en
het blijkt, dat hij daardoor zoowel de 8lgen-
domsrechten als de minerale rechten in zijn
bezit heeft, de vernieu wing zal kunnen ge-
.schieden.

4. Dat ingeval een mijnpacht-termijn is afgeloopen
en men wil bij vernieuwing van dezen mijn-
pachtbrief, volgens art. 23a, Wet no. 10, 1~9t,
de mijnpacht splitsen. geen vernieuwing zal
worden toegestaan dan nadat dit voor alle
deelen is aangevraagd, in welke mijnpacht-
brieven de verplichtingen in art. 23a vermeld,
moeten voorkomen en mits bij elken mijn-
pachtbrief beboorli' ke landmeterskaarten in
viervoud wor n over 'e egc .

Dat e ver enging 0 verniemving zal kunnen
geschieden van 5 tot 20 jaar, evenals bij een
nieuwen mijnpachtbrief, conform art. 22,
Wet no. 10, 1891.

6. Dat de mijnpachtbrief zal worden verleend tegen
de betaling en op de voorwaarden thans bij
de wet vastgesteld of later vast te stellen.

7. Dat ingeval van verdeeling van een nog
loopenden mijnpachtbriefvan het teverkoopen
gedeelte, een nieuwe mijnpachtbneï op grond
van een notarieele cessie zal worden uitgereikt,
met behoorlijke kaarten, en dat bij aanvrage
de oorspronkelijke mijnpachtbrief mede moet
worden ingezonden, opdat door den Registra-
teur van Akten daarop aanteekening van de
verdeeling kan worden gemaakt, hetgeen
tevens ook zal moeten geschieden wanneer
een onderdeel van een mijnpacht nader wordt
verdeeld.

I .

Il

\

16
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24. Voor ieder prospect en geproclameerd veld zal ~ '.

door de Regeering, indien noodig, een bevoegd persoon ~4t;
aangesteld worden als MijnJJmmissaris, wiens salaris
door den Uitv. Raad bepaa zal worden, tot nader
besluit dienomtrent van den Eersten Volksraad.

De Regeering zal eveneens het recht hebben orn,
indien noodig, voor ieder prospect- of geproclameerd /}
veld een specialen rechterlijken ambtenaar aan te stellen, .~u.ofL<,.~
met den titel Van Specialen Landdrost, met crimineeie f'
en civiele jurisdlChe, gelijk aan aië van den Land-
drost.

Bij de benoeming van zulk een rechterlijken ambte- , . ' .
naar zullen door de Regeering nauwkeurig de grenzen ~~~
moeten worden bepaald waal' binnen hij jurisdictiet' ~.Ilw.Jb
hebben zal. Binnen die grenzen zal dan de Landdrost -r-'
van het respectieve district geen criminccle en civiele
jurisdietie meer hebben.

Bij de uitvoering der jurisdietie van d~zen Specialen ~ ~
Landdrost zullen de wetten en costumen, lil Landdrost- _<Jl"" .l~w
hoven in gebruik, toegepast worden. Ook met betrek- --,-_.
king tot appel op een hooger Hof zullen diezelfde
regelen gelden. Deze Speciale Landdrost zal binnen de -v:
grenzen van het veld waarover hij jurisdietie heeft,
dezelfde macht hebben met betrekking tot huwelijken,
als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de Huwelijks- ,
Ordonnantie. •

Ook zal de Regeering het recht hebben om naast (1 . . LM
den Specialen Landdrost nog een anderen rechterlijken ~ ':"1.
ambtenaar aan te stenen met jurisdietie van eenen . IJ ~
Landdrost in crimineeie zaken en bevoegdheid tot het ~
houden van voorloopige onderzoeken, en om verder
voor zulke ambtenaren instruetien vast te stellen.

Omtrent het salaris van deze ambtenaren zal dezelfde
bepaling als bovenvermeld gelden. ~

25. D~n Mijncommissaris zal dezelfde eed afgevraa~d S{;v v~:r:.,."
worden als den Landdrost. Alle beambten, op welke e;::.., ~yvv
delverij ook aangesteld, zullen behoorlijk beëedigd
worden bij aanvaarding hunner posten. .

~6. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden j;jj;~
toegevoegd, die, indien er geen Speciale Landdrost is, Yl~t
ook Publieke Aanklager en Griffier van de Lagere Hoven
zal zijn. Omtrent zijn salaris geldt dezelfde bepaling
als in art. 24.

27. Indien vereischt, zal de Regeering één of meer Jh,Llu.-~:
klerken to~voegen aan het Departement van den Mijn- {I'V-fl~
commissarts. '"

Ten aanzien van het salaris zal dezelfde bepaling
gelden als in art. 24 omschreven is.
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~ f~ 27a. De Regeering heeft de macht om, indien noodig,

tvr'/ voor elk veld een of meer Claiminspecteurs aan te stellen
en omtrent hunne werkzaamheden zulke regulaties te
-naken als zij moge ncodig achten.

Omtrent het salaris van de Claiminspecteurs geldt
de bepaling van art. 24.

! 8. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over
"Iu{f' het veld of de velden, waarover hij is aangesteld. Hij
,,\If,~ J zal tevens bekleed zijn met de macht om alle zaken

aangaande de delverijen te regelen en te besturen over-
?, eenkomstig deze wet en alle regulatiën die krachtens

deze wet door de Regeering gepubliceerd mogen worden.
Hij zalook acht geven op de grieven der delvers

en alles doen wat strekken kan tot het algemeen belang,
tot bevordering van den bloei der delvcrijcn en van den
gezondheidstoestand harer bevolking, bijv. het bepalen
van plekken waar niet gedolven of gezocht zal mogen
worden, voor het openhouden van wegen, waaronder
ook begrepen worden wezen of paden van de claims
naar de batterijen en op plekken geschikt voor water-
echten, en op zulke andere plaatsen als waaromtrent
van tijd tot tijd door de Regeering instructiën zullen
worden gegeven; de geheele regeling van de uitgifte,
indien noodzakelijk, van standlicentië_n en het bepalen
van pl~kken waar al Ol met gebOuwd mag w9rueR.

Waar echter meer dan vijf standplaatsen naast of
f'1 nabij elkander zouden komen, moet hij eerst cloor hetf5Jlg~3f6 Hoo1d van het Mijnwezendetoestemming der Regeeringfit I bekomen, alvorens voor die meerdere standplaatsen

t' licenties uit te reiken.
, De Regeering zal de macht hebben hem of een

(Jl ander persoon onder hem het innen van persoonlijke

r belasting binnen de grenzen van zijn veld op te dragen
onder zulke regulatiën als de Regeering nocdig zal
achten vast te stellen.

Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld, zal
hij crimineeie en civiele jurisdietie hebben gelijk met

.~ die van den Landdrost
~.~ Hij zal ex-officio een Vrederechter zijn voor de

V ijll eheele Rspubliek.
Wat betreft de uitoefening Ivan Civiele en Crimi-

neeie jurisdictie door den Mijncommissaris zullen de
wetten en kosturnen in Landdrosthoven in gebruik

L:~ toegepast worden.
. Ji;~t-fv:, Ook met betrekking tot appel op een Hooger Hof

. zullen dezelfde regelen gelden.
_ )// Indien er geen Speciale Landdrost is aangesteld,
f't"" zal de Mijncommissaris binnen de grenzen van het

veld, waarover hij is aangesteld, dezelfde macht hebben
met betrekking tot huwelijken als aan eenen Land-
drost gegeven wordt bij de Huwelijks-Ordonnantie.

. ')



28a. De Regeering zal op zoodanige velden waar
zij zulks wenschelijk en noodzakelijk moge achten, een
of meer der klerken van den Mijncommissaris aanstel-
len als Verantwoordelijke Klerk of Klerken.

De Regeering zal het recht hebben zulke Verant-
woordelijke Klerken afzonderlijke standplaatsen op ver-
schillende deelen van het geproclameerde veld aan te ,_ Lxrtrltlv
wijzen. Dóor de verantwoordelïkheid van zulk een I~...: ..
klerk, werkzaam ZI n e op e. 00· <.anoor vag en /:~ f~
.. ommlssans ze , wor met de verantw I'd .. ~~~."A.~.
el l]nCOmmlssans weggenomen. ~~~ ~

Een Verantwoordelijke Klerk zal alle licenties, val ~ ~
lende onder zijne afdeeling kunnen uitreiken, alsmede {lw :
kunnen ontvangen heerenrechten, venduleges, boeten, L.Jr.-J
marktgelden, pachtgelden en andere speciale inkomsten; ~~-
alsmede zulke andere werkzaamheden kunnen verrich- V..-. if,fG.-'
ten, als in de wet is bepaald, onder dezelfde bepalingen A..-

en voorschriften als daaromtrent gelden voor den Mijn- .
commissaris. I ~

Licentiën door zulk een klerk geteekend en uit- ",~ '~_-."'" I
gegeven, zullen dezelfde rechten geven alsof zij waren V~ IC
geteekend en uitgegeven door den Mijncommissaris zelf. ~

Verantwoordelijke Klerken, een eigen afdeeling
hebbende, zullen verplicht zijn behoorlijke registers te
houden van alle door hen uitgereikte licenties, en zullen
zoo spoedig mogelijk alle gelden door hen ontvangen,
storten bij den Mijncommissaris, en binnen vier dagen
na het einde van iedere maand hunne verslagen en
maandstaten bij den Mijncommissaris inzenden.

De Regeering zal de macht hebben om zulk eeIl r-: )(.
Verantwoordelijken Klerk te bekleeden met de macht~);;.,r"
en jurisdietie van een Resident-Vrederechter binnen ~UJ~~

zulke grenzen als de Regeering zal bepalen. /~..-- .

28b. De uitgehouden gronden, volgens art. 20, voor _
huizen, gebouwen, watervoren, tuinen of landerijen, ~~
alsmede die onder art. 18 voor mijnpachteu, en voorts .. J ,/ .
alle plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door ~~
eene publieke delverij of prospecteerveld, zullen staan tf7 ~
onder jurisdiet-e van den Mijncommissaris, of indien
zij er zijn, van de Speciale Rechterlijke Ambtenaren van
die delverij of dat prospecteerveld.

De Regeering zal het recht hebben om bij procla-
matie ook onder de jurisdietie van de ambtenaren op
de publieke delverijen te brengen plaatsen of stukken
gronds, grenzende aan die publieke delverij of in de
nabijheid daarvan liggende. .

28c. Waar op de verschillende geproclameerde iI~.
delverijen een persoon of maatschappij, houder van ~~
claims of mijnpacht, wenscht aan te leggen een dam ~ ~

~
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voor het verzamelen van tailings of regenwater, (mits niet
uit een bestaanden waterloop offontein), een buis, pijp of
andere geleiding, tot het brengen van water naar zijn
of hare machine-standplaats, of een weg tot het ver-
voeren van kwarts of stolfen van de claims of mijn-
pacht naar de machiueplaats, hetzij voor gewone door
trekdieren getrokken wagens, of wel door zoogenaamde
langs rails bewogen truckwagens, mits deze niet door
stoom of electriciteit worden voortbewogen, zal de Mijn-
commissaris daartoe vergunning kunnen geven.

Indien zoodanige watergeleidingen, gewone wegen
of truckwegen over claims, mijnpachten. waterleidingen,
straten, spoorwegen, tramwegen of standplaatsen van

,~ andere personen gaan, dan zal de applicant, om de
I noodige vergunning voor den aanleg en de exploitatie

. daarvan te verkrijgen, eene schriftelijke aanvraag daar-
toe moeten doen bij den betrokken Mijncommissaris.
Deze aanvraag zal gedurende eene maand worden
gepubliceerd in de Stootscouront. en in een der plaat-
selijke couranten, dool' en op kosten van applicant, ter
kennisname van partijen, die hunne bezwaren en aan-
spraken om oompensatie bij den betrokken Mijncom-
missaris binnen dien tijd moeten inzenden. Het bedrag
dezer oompensatie zal door twee arbiters worden be-
paald. Een hunner zal gekozen worden door den aan-
vrager en de ander door de belanghebbende partij. Bij
verschil der arbiters zal de Mijncommissaris optreden
als eindbeslisser, wiens eindbeslissing dadelijk aan het
Hoofd van Mijnwezen zal worden toegezonden ter over-
legging aan de Regeering. Wanneer die eindbeslissing
binnen een maand van af den dag van ontvangst der
stukken ten Gouvernementskantore door de Regeering
niet wordt afgekeurd, zal dezelve beschouwd worden
als te zijn bekrachtigd. Indien geene bezwaren worden
ingediend, zal de Mijncommissaris het recht hebben
zoodanige aanvrage toe te staan. Worden er wel be-
zwaren ingediend, dan zal hij daaromtrent beslissen en
van zoodanige uitspraak zullen de betrokken partijen
111 appel kunnen komen bij het Hoofd van Mijnwezen,
wiens uitspraak finaal zal zijn.

~ 28d. De Regeering zal bij speciale overeenkomst
. J.:_;;, vergu~ning kunnen verleenen tot het aanleggen van
Y"" ~eldmgen voor het overbrengen "an electrische~eP stroomen ten dienste van de mijnen en mijnwerken.

29. Het is het Hoofd van het Mijnwezen en de amb-
tenaren van zijn Departement, alsmede Speciale Land-
drosten, en Assistent-Landdrosten, Rechterlijke Commis-
sanssen en de ambtenaren van hun Departement op een
prospect- en geproclameerd veld, niet geoorloofd om,
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direct of indirect, claims te hebben, eenigerlei handel te ~
drijven, eenig agentschap van welken aard ook waar te ~# J'Jf!ó7_ ,
nemen, of eenig aandeel te hebben in eene Mijnmaat- ~~J;..
schappij, ot in eenig Syndicaat of vennootschap van J
een delverszaak.

Ook is het den Landdrosten, Hoofdambtenaren en
hunnen ondergeschikten verboden om als directeuren,
adviseuren, controleurs of als beambten verbonden te
zijn aan eene mijn-maatschappij. Wordt het bevonden
dat bovengenoemde ambtenaren zich schuldig maken
aan overtreding van de bepalingen vervat in dit artikel,
dan kunnen zij, naar bevind van zaken, door de Regee-
ring worden geschorst in hunne betrekking voor een
zekeren tijd ofwel worden ontslagen.

30. In geproclameerue velden zal de Mijncommis-
saris kunnen bepalen waar geprospecteerd kan worden
onder prospecteer-licentiën en ook bepalen op welke
plekken delvers-Ikentiën zullen moeten uitgenomen
worden. .

De Mijne mmissaris zal het recht hebben, indien pwa<A~
applicatie daarvoor gedaan wordt, de delvers-licentiesg, ~ ;;:-,
waaronder claims gehouden worden, teruz te brengen r~~
tot prospeeteer-licenties, na behoorlijk onderzoek en na ':.:.::t--
rapport van den Claiminspecteur daaromtrent ontvangen
te hebben. •

Bij bevinding dat iemand grond houdt onder pros-
peeteer-licentie en er niet behoorlijk op werkt ten ge-
noege van. den Mijncommissaris, met hel doel edel metaal
of edelgesteente te vinden, zal de Mijncommissaris het
recht hebben hem te gelasten delvers-licentie uit te neme'n. I~A< r..

De Mijncommissaris zal hierbij in aanmerking moeten w~ ~
nemen, dat, wanneer claims vcreenigd zijn, de bewerking /11./ ~I

van één der aldus vereenigde claims op één tijdstip, als~
voldoende moet worden beschouwd, welke bepaling
evenwel niet van toepassing zal zijn op claims, die reeds
vroeger onder delvers-licentie werden gehouden.

De licentiehouders kunnen, ingeval zij ontevreden
zijn met zoodanige beslissing van den Mijncommissaris,
binnen 30 dagen in appel komen bij de He8_cering,door
het Hoofd van het Mijnwezen, waarna de Hegeering op
diens rapport finaal zal beslissen.

Ieder Landdrost zal, uitgezonderd op de geprocla-
meerde velden en de prospecteervclden, waar een Mijn-
commissaris is aangesteld of aangewezen, prospeeteer-
licenties binnen de grenzen van zijn district kunnen
uitreiken.

30a. De registratie van overdracht van claims en"" fy~ ~
standplaatsen zal geschieden ten kantore van den be- '1~
trokken Mijncommissaris of Verantwoordelijken Klerk. ~ ~ _

, ~.#-~~~
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30b. Ieder persoon of maatschappij, m.het bezit van.

een claim, blok claims of waterrecht, truckwegen, ma-
chine-standplaatsen, bewaarplaatsen of waterleidingen,
kan bij den Mijncommissaris een verzoek in geschrifte,
behoorlijk geteekend en vergezeld van een schetskaart,
of zoo mogelijk van een landmeterskaart van de claims
of waterrecht, deponeeren tot een onderzoek van zijn of
haar aanspraken op zooclanig eigendom.

Het zal daarna wettig en verplichtend zijn voor den
Mijncommissaris, om onderzoek in te stellen omtrent
zoodanige aanspraken. Waar het blijken zal dat het
formeele wettige bewijs van bli'11tnH;:bt ~@"br~klrjg is
Wegens:
- a. het niet passeeren van transport; of

b. eenig gebrek in de bevoegdheid of het gezag
van eenigen persoon, die transport moge ge-
geven hebben of voorgegeven moge hebben
transport te geven; of

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

d. de onbekwaamheid om eenige andere oorzaak
van 'den houder in bezit van zoodanig eigen-
dom om bewijs van bezitrecht te bekomen
op de wijze tot nog toe voorgeschreven door
de wet;

dan zal de Mijncommissaris het recht hebben een door
hem geteekend bewijs van bezitrecht uit te reiken aan
zoodanigen applicant.

Vóór de uitreiking van zoodanig bewijs van bezit-
recht echter, moet eerst bewezen worden dat de appli-
cant in vreedzaam bezit en genot is en gerechtigd om
aanspraak te maken op de rechten waarvoor hij aanzoek
gedaan heeft.

Waar bet recht van den applicant niet duidelijk
is, zal de Mijncornmissaris niet dadelijk een bewijs van
bezitrecht uitreiken aan hem, maar zal eene kennis-
geving publiceeren, vragende om objecties tegen de uit-
reiking van zootlanig bewijs van bezitrecht, te worden
gemaald binnen 3 maancW van af datum er van.

ZoodanÏge kennisgeving zal in de Hollandsche taal
gepubliceerd worden driemaal in de «~·taatscouranb en
minstens éénmaal in een plaatselijk nieuwsblad, zoo dat
er is, en zal zoo duidelijk mogelijk aangeven de ligging
van het eigendom, den aard van de rechten gevorderd
ten aanzien daarvan, den naam van den persoon die
aanspraak maakt en ingeval eenig ander persoon ge-
registreerd is als de houder, den naam van zoodanig
persoon.

In geval in die drie maanden geene objecties wor-
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den ingediend, zal de
saris finaal zijn.

Ingevalobjecties worden ingediend, zal de Mijn-
commissaris als zoodanig daaromtrent beslissen. ~

Het zal applicant vrijstaan. indien hij ontevreden
is met de beslissing van den Mijncornmissaris, zich bin-
nen een maand van af den datum der beslissing te!~.
wenden tot het daartoe bevoegde Hof.

Op een certificaat van bezitrecht voor claims of .•
blokken claims zal een zegelrecht moeten worden vol-
daan van vijf shillings per claim, en op andere certi-
ficaten van bezitrecht zal een zegel van tien shillings! I
op ieder certificaat geplaatst worden.

31. De Mijncommissaris zal verplicht zijn behool'-~
lij~~ boek te houden ~~n all? inkomsten en uitgave~'4 ~L~~~c:
IiIJ zal tevens behoorlijk registers houden van alle 11- '~
eentien en rechten dOLI!' hem aan personen of vennoot-
schappen verleend en wel op de volgende wijze:

a. Een register van alle beroeps- en bedrijfs-
licentiën.

b. Een register van alle licentiën uitgereikt aan
delvers op de velden.

c. Een register van alle prospecteer-licentiën, uit-
gereikt aan zoekers op private geproclameerde
gronden, met vermelding van den eigenaar
en de plaats waarop gegraven wordt.

d. Een register van alle delvers-licenties, uitge-
reikt voor gronden onder concessie of mijn-
pacht, waarbij vermeld wordt de naam van
den Oencessionaris of Mijnpachter en van de
plaats. Geen licentie om op gronden onder
concessie of mijnpacht te delven zal verleend
worden dan' alleen met ~2.::.riftelijke toe-
stemming van den concossio:« ·;s of mijn-
pachter.

e. Een register van alle toegekende rechten op
waterleidingen, claims, enz.

[. Een register v~n alle overmakingen van claims
ot andere mijnrechten. .

g. Een register van ~111emijnpachtbrieven door de
Regeering volgens art. 50 verleend.

h. En zulke andere registers als de Regeering
mocht willen voorschrijven. ~~

Aan het publiek zal inzage worden verleend van ~
deze registers. Bij eenvoudige inzage zal betaald worde~
de somma van 1s. 6d. voor iedere inzage. Bij schriftelijke
inlichting moet een bedrag van 5s. voor ieder geval be-
taald worden, bestaande in zegels, die op het r'ecument
gehecht en gecancelleerd moeten worden.

b 1· . den Mi . AA~~es lssmg van en IJllcommls-v7
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32. De Mijncommissarissen zullen voorts verplicht
zijn maandelijks hunne staten te zenden aan den The-
saurier-Generaal, en in diens kantoor de landsgelden in
hun bezit te storten.

33. Op het navolgende zal door de Mijncommissa-
rissen en Verantwoordelijke Klerken nauwkeurig gelet
worden:

a. Dat niemand zonder behoorlijke licentie eenig
beroep of bedrijf zal uitoefenen, jelven of
zoeken zal.

b. Dat hun klerk of klerken behoorlijk boek en
notulen houoen van alle zaken in hun Hof

U·behandeld of beslist en dat hunne onder-
~ ~ hoorige en ondergeschikte ambtenaren hunne

plichten vervullen en verantwoording doen
van alles hun opgedragen of van gelden hUll
toevertrouwd.

c. Dat aDé Gouvernementskantoren, gebouwen en
gevangenissen, tenten, goederen, enz., enz.,
in goede orde worden gehouden.

d. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goe-
deren uit het buitenland Ingevoerd en waar-
op nog geen recht betaald is, zorgvuldig
worden ingevorderd.

e. Dat het zegelrecht en heerenrecht aan de Re-
geering verschuldigd op alle' overmakingen
van claims en standplaatsen behoorlijk vol-
daan wordt.

[. Dat alle leges of andere gelden den Staat toe-
komende volgens deze wet of latere wetten
en regulatien, promptelijk betaald worden
en dat alle officiëele documenten aan zegel-
recht onderhevig zijn.

g. Alle boetegelden en hofkosten. ontvangen ten
kantore van de Spec.ialeLanddrosten, moeten
maandelijks bij de Mijncommissarissen worden
gestort, met overlegging van een gespecifi-
ceerden staat der beboete personen.

34. Vervallen.
35. Vervallen.
36. Vervallen.
37. Vervallen.
38. Vervallen.
39. Vervallen.
40. Vervallen.



41. Van de uitspraak van den Mijncommjssaris of
van den Specialen Landdrost, zoo die er is, zal er appel
zijn op het Rondgaand Hof, den Rechter zitting hou-
dende te Pretoria, of het Hoog Gerechtshof.

42. Vervallen. ~
43. Aan personen of maatschappijen, die houders

zijn van concessien of mijnpachten op private of op
Gouverneméntsgronden, zal het vrijstaan, zonder ver- ~
breking der concessien of mijnpachten, personen te
vergunnen op die gronden onder concessie of mijn-
pacht tot hun voordeel te delven, onder zulke wettige '
overeenkomsten als genoemde concessionarissen of
mijnpachters en personen onderling mogen maken;
mits ieder persoon, dus delvende, eene licentie uit-
neemt bij den ambtenaar onder wiens administratie
deze grond gelegen is. Op zulk eene licentie zal uit-
drukkelijk worden aangeduid op welke mijnpacht of
concessie dezclve is verleend, terwijl de betaling zal
zijn het gewone licentiegeld per claim. De bepalingen
omtrent claims zijn in deze van toepassing, behalve die'
omtrent het terugvallen aan de Regeering, ingeval van
wanbetaling der licentiegelden.

De twee en een half percent, bedoeld in punt 3 van
art. 22, zal niet toegepast worden op die claimhouders.

De c meessic- of m~jnpachthouder is verplicht van
elke verleende vergunning kennis te zeven aan den
ambtenaar, onder wiens administratie debe(loelde grond
gelegen is. Elke overtreding zal gestraft worden met
eene boete van ten hoogste £10. ( ~

44. Alle geadmitteerde agenten, procureurs of ad-~r---~
vocaten, die vole;ens Landswetten gerechtigd zijn bij de ~--
Civiele Hoven des lands te practiseeren zullen toege-
laten worden op de velden om te practiseeren.

Het tarief van licentien, benood igd orn in een Hof
op de velden te kunnen verschijnen en ageeren, zal
zijn naar vastgestelde ordonnantio,

Geen Qngelicentiëerd persoon zal het recht hebben
zaken in een Hof voor anderen waar te nemen. Echter
zal het ..een iegelij k . vrijstaan, wanneer hij zulks ver-
lan~t, ZIjne zaak m eigen .]2el·soon voor ee? Ilof op de
velden te behandelen. HIJ zal echter met het recht
hebben kostenrekeningen voor. het verdedigen zijner
zaak te maken, behalve van getmgegelden, hofpenningen
en dagvaardmg.

45. De eoncessionaris of mijnpachter, die delvers
toelaat op zijn geconcessioneerden of mijnpachtgrond
te delven, volgens artikel 43, zal gerechtigd zijn bij het
einde van iedere maand van de Regeering te ontvangen
drie-vierde van de voor licentien betaalde gelden.

1 l\I Y , t
l'
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40. Delvers o~ geconcessioneerclen ofIBllnpacht~rond

zullen staan"'ifri el' den Mijncommissans OiïcIer wiens
administratie- zoodanige grond valt of rlen naastbijzijnden
Mijncommissaris of den Landdrost van hun district,
,:olgens beslissing der Regeering.

jJ..,~...liL~~~ 47. Eigenaren en gelwuikers van gronden langs-~- V. rivieren of anderen waterloop, zullen geen recht van actie
1. .LI ~(M hebben tegen de Regeering of eenige goudmijn-oom-
~Jlj,.:....~ pagnie of gouddelvers of and ere compagniën of personen,
~~1 onder bescherming van's lands wetten mijnen, exploi-
~. teerende of delvende, omtrent schadevergoeding wegens

het troebel maken of vermoddering van het water in
gemelde rivieren of waterleo pen dool' het te gebruiken
voor de mijnen.

De Regeering zal evenwel het recht hob ben om ton
aanzien van het troebel maken of vermodderen van
rivieren of waterloopen maatregelen te nemen en be-
palingen te maken.

• I -: _ JIIO~ 48. Met betrekking tot de waterverdeeling wordt het
~- 'aan den Mijncommissaris van elk geproclameerd veld

.. overgelaten orn, onderworpen aan de nadere goedkeuring

r~ van de Regeering, na overleg met het Hoofd van het
Mijnwezen, zulke regulatiën te maken ten opzichte van
de waterverdeeling, als naar omstandigheden van zulk
een veld billijk en redelijk mogen geacht worden, met
inachtneming van alle rechten van private eigenaren.

Met betrekking tot publieke velden wordt uitdrukkelijk
verklaard dat geen del ver, onder welke omstandigheid ook,
eenig eigendomsrecht in het water, door eenige rivier,
waterloop of gelegde watervoor loopende, zal hebben.
Slechts zal men het recht van gebruik van genoemd water
volgens wet of regulatiën hebben. In gevallen, waar
onder sommige omstandigheden schade moet vergoed
worden, zal de waarde van het water niet in aan-
merking komen.

De Regeering zal, bij overeenkomst, bijzondere
waterrechten kunnen toekennen op Gouvernements-
gronden en ook voor algetueene belangen, op geprocla-
meerde private gronden.

48a. Houders van mijnpachton en behoorlijk ont-
gonnen Q_e~-claims zullen gerechtigd zijn tot het ver-
krijgen ~terrechten.

L I.. ./1... Bewerkers van "tailings" hebben het recht waterreeli-
I~ ~ ten te verkrijgen en te genieten, onder zulke bel)Ulin~enf'i'1.' als daaromtrt;)nt door de Regeering, na overleg met het
J I) ~ Hoofd van het Mijnwezen, mogen worden vastgesteld.

48b. Indien vóór de in werking treding dezer ge-
wijzigde wet, waterrechten zijn verleend door Delvers-
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Comité's, wier regulatiën niet waren goedgekeurd door de ~:J;
Regeering, dan zal dit feit op zichzelve geen reden zijn tot ~ :Ir,
vernietiging of niet-bekrachtiging dezer rechten, maar ~
zullen belanghebbenden bij zoodanige waterrechten, even- .•
als ook houders van waterrechten die nog niet door heth~~
Hoofd van het Mijnwezen werden bekrachtigd, gehouden,.,....~
zijn om binnen zesmaanden nadein werking tredingdezer ft ./1
gewijzigde wet, aanzoek te doen voor een certificaat van ~
bezitrecht voor zoodanig waterrecht, volgens art. SOJ?,of ~
voor bekrachtiging door het Hoofd van het MijIiWéZen, op
de wijze als hierachter omschreven. I

Mocht het blijken dat andere ongeregeldheden
hebben plaats gehad bij het verleenen van ~ovenbedoelde
onbekrachtigde waterrechten, zooals o. a. wanneer zij
bij de verleening niet verbonden waren aan claims,
mijnpacht of recht tot het bewerken van «tailings,» of ~I<-
wanneer zoodanig mijnrecht, waarvoor zij verleend _
waren, reeds vervallen is, dan zal voor zoodanige water-
recbten geen certificaat van bezitrecht uitgereikt wor-
den en zullen zij niet door het Hoofd van het Mijn-
wezen worden bekrachtigd. Mochten evenwel dergelijke
waterrechten vóór de in-werking-tredin~ dezer gewijzigde,li[ et, in bezit en gebruik zijn van andere personen of
maatschappijen in het bezit van bovenbedoelde mijn-
rechten, dan zullen bij (Jene nieuwe applicatie, volgens
de hierachter omschreven wijze voor zoodanig- water-
recht binnen den bovenbepaalden tijd, die personen of ~.
maatschappijen de voorkeur genieten.

Voortaan zullen geene waterrechten op geprocla-
meerde gronden verleend worden, die niet verbonden
zijn aan claims, mijnpacht of een recht tot het bewer-
ken van «tailings,» tenzij met uitdrukkelij ke toestem-
ming der Regeering. ~_ ._

48c. Applicaties voor waterrechten moeten ge-
schieden bij den Mijncommissaris, en elke applicatie
zal een zegel moeten dl agen ter waarde van vijf shil-
lings, en moet vergezeld gaan van plannen in viervoud
vervaardigd door een bekwaam Ingenieur of Landmeter'
en die zoodanige aansluitingen en bizonderheden moete~
bevatten als door den M~jncommissaris, in overeen-
stemming met de A rtt, 2'1 en 22 der Instrncties voor
Olaim-Inspecte.urs, zupen verlangd worden. De plannen
moeten door den Clairn-Inspectajn- voor correct met de
afbakening geteckend worden.

De applicaties moeten geschieden in zoodanigen vorm
als van tijd tot tijd door het Hoofd van het Mijnwezen
zal worden bepaald, en alle daarin verlangde bizonder-
heden moeten ook op de plannen voorkomen. .

48d. Van deze applicaties zal door den applicant ~~~
eene kennisgeving moeten gepubliceerd worden, S maal~=~

ffVY~
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in de Staatscourant en minstens 1 maal in een. plaatselijk
nieuwsblad, zoo dat er is. Deze kennisgeving zal door
den Mijncommissaris uitgereikt worden in den vorm
als door het Hoofd van het Mijnwezen vastgesteld.

De applicatie met plannen zal tevens gedurende
eene rnaand op het kantoor van den Mijncommissaris

. . ter inzage liggen voer belanghebbenden, die hunne
objecties bij den betrokken Mijncommissaris binnen

~ien tijd kunnen inzenden.
Worden deze objecties, partijen gehoord, door den

Mijncommissaris ongegrond bevonden, zoo zal hij de
applicatie kunnen toestaan.

Wanneer meer dan één applicant aanzoek doen
tot verkrijging van. een en hetzelfde waterrecht, zal de
Mijncommissaris, na partijen gehoord te hebben, be-
slissen wie daartoe gerechtigd is.

Van de beslissing van den Mijucommissaris zal
binnen veertjen da gen appel zijn bij het Hoofd van
het Mijnwezen, wiens beslissing finaal zal zijn.

• 48f· Op alle waterrechten, hierna te worden verleend
bestemd en gebruikt als drjjfkra£;ht, zal betaald

cr
orden de som van is. per maand voor elke paarde-

PI,.. kracht voor ieder waterrecht, cene kracht van 10
V paardekrachten niet te boven gaande; en eone som van

2s. od. pel' paardekracht voor ieder waterrecht cone kracht
van 10 paardekrachten te boven gaande.

.tk: 4.sg. Bij het vervallen van claims of mijnpacht,
~f van een recht tot het bewerken van «tailings,» ver-

1.:",,.pJ valt tevens IJ8t voor het bewerken dier claims, mijn-
~Á· ...6W\ pacht of «tailings» vergunde waterrecht. De laatste

~ Jhoudet' van zooclanig waterrecht heeft echter: gedurende
~ eene maand na den datum waarop bovenbedoeld mijn-

recht vervallen is, een preferetit recht tot het terug-
bekomen van het waterrecht. tot het bewerken van
andere hem toebehoorende claims, mijnpacht of «tail-
ings,» wanneer hij daartoe op de gewone wijze eene
nieuwe applicatie indient.

Een waterrecht kan ook op voordracht van den
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Mijncommissaris. dool' het Hoofd van het Mijnwezen ~,~
vervallen verklaard worden, wanneer binnen twee jaren M'C, ~
na de bekrachtiging daarvan, de machinerie, waarvoor 1tW~
het waterrecht was aangevraagd, niet in werkende orde
is of van het waterrecht nog geen behoorlijs gebruik
wordt gemaakt.

48h. Water, door den bewerker van mijnpacht UJ~~
of claims op kunstmatige wijze verkregen, door het
zinken van putten of door opzameling in dammen op ~ ~
hun mijnpachtgrond of claims, zal niet mogen worden
uitgegeven, doch blijft ter beschikking van den eigenaar
of bezitter dier mijnpacht of claims.

49. De Staatspresident zal de macht hebben maat- .~~
regelen tot de oprichting van eene politiemacht te nemen,
en verder zulke stappen te doen in overeenstemming
met deze"wet als hij noodzakelijk mag achten voor het
algemeen welzijn en de goede orde der velden.

Genoemde politiemacht zal staan onder bevel van
den ambtenaar belast met de crimineeie jurisdictie.

50. Geen concessien op Gouvernementsgrond zullen ~~
in het vervolg verleend worden. Wanneer echter 10ca6/"
liteiten worden aangetroffen, waar geen genoegzame
voordeelen verbonden zijn aan de bewerking cler claims \
door enkele delvers. of waar de grond, na reeds claims-
gew~ize bewerkt te zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige ~VdÁN-L-
localiteiten onder mijnpacht uitgegeven kunnen worden ~
aan eenen delver of aan delvers voor een bepaald getal -:~'/J*---~
jaren. ten einde ZA door middel van machines of op
andere wijze te bewerken, en wel op de volgende voor-
waarden:-

a. De uitgestrektheid van stukken gronds onder ~_
mijnpacht zal niet minder zijn dan 150 bij t?' -. - .__
150 treden, noch greeter dan 500 bij 500
treden.

b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand
aangeplakt staan ten kantore van den Land-
drost van bet respectieve district, of zoo ~
de grond staat onder een Mijncommissaris, /
ten kantore van dezen en ook op den aan-
gevraagden grond, en zal moeten bevatten
eene volledige omschrijving van den grond,
wat aangaat de gr ootte, de ligging en of hij
reeds bewerkt is of niet.

c. Ieder belanghebbende beeft bet recht bezwarenr'-
in te brengen tegen de uitgifte onder mijn-
pacht van een stuk gronds, hetgeen schrif-
telijk geschieden moet met opgave van de
redenen van deze zijne bezwaren, naar wier
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52b. P r: n n, dj hunn clnlm of vlok van .laims
pe .ia. 1 w rm eh \) t laten r ·\gi.:tl' J ,)1' 11, mo t n daartoe
aanzoc le cl .lIl bij 1 ')1 b .tro k \~en Mij nc mmis ar is,
zoov 1 In g lij Ir in len vorm al 1. i ra -hter vo r-
ges'hl' yen.

Dez \ .ap] lie: ti , zal e n z \g I mo t n Irag 11 volgens
h t hij ~rt, tJt b paalde III moet verg zel gaan van
eene kaart, rvaardig 1 d or n zeadmitteerd land-
met r. De appli atie met kaart zal gedllr nde eene ma nd
op 1 t Mijncommissari. le( ntoor v r het publiek ter
inzage lio'o'en. ,

\1j.111 .ornm i sari zal (h urop aan cl n aan vrag r
n k nnisz vino' uitr .ik 'I} zo v el mogelijk ill 1 n

v I m 'al' hi ra 'L t r v org ~.' '}11 v \n vaarin dae \11
daturn "\HJ} b hand J ing zal worden vasts st eld (tussch 11
datui vr n I uhli "ati ran k 1 nissr iving n daturn van
bohand 1in 0' rn \ fiinst '1),' .n tijd \ all In rnaand zij Il).

J ze 1. nni '0' .virur zal )'eplluli' ~el'd wr relen éénmaal
in d J taoiscouront \n twe Inaal ill en plaatselijk
n i u ws b l(. d, z 0 le tel is .

In li J vóór 0' \11 \ 1 behandelin O' ge n 1 cnni. 0'·-

vin 0' van hj' .ti \ is J'C. chi aan cl 11 . tijncomrni \ saris
nIn apj li 'ant, \11 ov .rigens ann d \ lt is v ildaan,
zal cl \ Mijncornmis: (tri,' le ap} li 'uti \ kunnen t l:taê n,
ndl. I .cia! r gistrati zal dan g .chi \d sn al · v rder

11' irin i. uit C,11O' Z st. } .n k rm is rr vil) 0' van 0 j .tie
ZeI en zesrel lrag n van vijf shillinz: st rling v leen
art. 5'1.

"\ am e I vóór glO mde b .handclinz zulk n
kennisg vin 0' "'\an obj .ti bij d m Mijncomini. sari rnt-
vanzei zal zijn, Ian zal cl" ,'] .ial r \o'i,'tratie voorlo -
.pia ni t to 0'· staan word n.

inn 11 ti Il dag n na k .nni geving van obj ctie hal
de per 0011 die bje .te rt t lUc,n den appli .ant r .ht r-
lijke stappen 1110 t n nemen OIn cl geldigv rk laring
zijn I obj .tie te v rkrijo' \11. I Z" g ldiav .rklarinu kan
bij al pli .atie word in (revraaO'( • Iierin zal ] J al bt)-
naar, b elast 11 ,t de .iviel l 1" .htsprr ak p 11lt .eld,
juri dicti h 1b .n, 11 dez \ zal omtrent de ~P .iale
r gi tratie z lik eellord r g \v n als hij noodig zal
acht n.

Tndi n de al plicati \ \ oor . p 'inl I ('Ï, trr ti (:n
ell .laim if .lair . wor It -toez staan, zal lie r uistratie
o'es ·hi l. \)1 ill en afzond rlijk (aar, 0 r aan t \ 1eO'o' Il
r \gi. t r waarv an de "'\orrn door h lt FIoofd '\ an Iet ijn-
\VCZ n zal \ .ord 1 vooru \s .ln 'V 11.

'Tall li 1 ,'] \ .ial \ r zistrati zal lJl' rtifi .aat \v I'-
d 11 iitsr reikt ZOo\ 1 mog )l\jl'" "'\ol er Il, d n vo 'm als
hiert .hter voorat .hr \ 'Il.

Dit · rtificaat zal ell zeg 1 Iragen, b r kend tea n
tien shillings per claim. 0



geldigheid de Landdrost of Mijncommissaris
onderzoek zal doen.

d. Dadelijk na verloop van den tijd van kennis-
geving zal de Landdrost of de Mijncommissaris
de aanvrage bij de Regeering inzenden met
zijn rapport. Keurt de Regeering haar
goed, dan zal de mijnpacht vérleend worden
volgens vorm voorkomend lil de schedulen
dezer wet.

e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pacht-
geld, telkens vooruit te voldoen, betaald
worden berekend naar 10s. per morgen
jaarlijks. De mijnpachtbrief zal een zegel
moeten dragen ter waarde van vijf ponden
sterling.

t- Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op
dezelfde wijze en onder dezelfde bepalingen
als claims en andere mijnrechten .

g. Zoo de grond, waarop een mijnpachtbriefver-
leend werd, niet bewerkt wordt, zal de mijn-
pachtbrief niet vernieuwd kunnen worden,
tenzij dan met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming der Regeering.

h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering
zal wenschelijk achten.

51. Iedere aanvrage om mijnpacht, recht van water-

Jj leiding, bescherming, vereeniging van claims en anderer - dergelijke aanvragen zullen zegels moeten dragen ter
waarde van vijf shillings sterling.

52. Delvers of prospecteerders, zijnde houders van
n elkander grenzende claims ten getale van niet meer

dan twaalf, die hunne claims wensehen te vereenigen,
zullen gemelde claims als vereenigd kunnen laten re-
gistreeren met alle waterrechten aan zulke claims be-
hoorende, op aanvra£ie ten kantore van den betrokken
Mijncommissaris of verantwoordelijken Klerk.

Bij registratie zal klaar en duidelij k het aandeel
van iederen delver of prospeeteerder moeten omschre-
ven worden.

Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging,
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders

lf 9'}... dervereenigde claims de gewone voorrechten genieten,re bij desbetreflende regulaties op de velden, waar zij
gelegen zijn.

De amalgamatie van claims ver 'alt niet door de
verandering der licenties.- .52a. Elke delversclaim of elk geamalgameerd blok

a.~ an delversclaims kan speciaal worden geregistreerd opT e wijze als hieronder uiteengezet.

30



~~

GO. E '11 terrein eenmanl tot 'I e publieke delv rij I~ ~
f dee~. daarvan verk aal' I zal T10 .h 0' .he \1 noch ~'e- ., U ~

d ltelijk kunnen o'p-'loten word m, dan (11. en wann er./UJW - f
liet aantal del vers binnen de srrcnz .n van zood nig
t rr in, min Jer i. dan e n getal, b \t' kend naar é' n
perso n op iedr re twintig morg ,\11. .

In geval van sluiting van een publi ke del verij of
deel daarvan, ..zal daarvan (j rnaanden vooraf kennis
word n gegeven in de «Staat .ouranti en minstens ' '11-
maal per maand in een locaal blad, zoo dat er is, in
het laatste g val op ko ten van len aanvrag r. Een
schetskaart van de lel verij yf plaat. of zod elte daar-
vr Il, war rvs nIh rroepii g aangevraagd i O'e\v irdei ,
zal t· r inzaae lio'o' n 1, n kantore van d 11 Mijncommis-
sari: g dur nde het tijdperk van di 'I. \S maanden. Alle
ol j .ti J" g duren le di 'I.,' maan 1 n irur dicnd zullen
op cl n laat sten (acr van di 11 t rrnijn, of, a is die dag
op n ZO}l-" of fle. tdag valt, den da? daarna, ()' hoor 1
worden. '\ rts zal voor de voortzettina van den arb id
van hen wi r .laims nog ni '~tuitgew .rkt zijn behoorlijk
zorg gedrag n vV 1d . 1 of oompensatie v "\1'1 nrl. 11 t
bedrag van zo lanige compensati te bepalen bij ond r-
Iinze evereenk 1 st, tu .. .hen cl} Begeering 11 belan '-
heb} enden er ill ueval zij niet kur Hen 0\ .reenkomen,
bij wijz v( 11 arbitra ' .

- I anneer e~11t \1' binn n len pri vat n ~'I ond, d-i al
publi .ke d 1 T rij g'\pt'O .lame I'd i , lo .alit iten \VOId 1
(l( 1 getr If n, waar 0' en g neegzat . voor ~ len V r-
b: nd n zijn (tan d bewerking II )l~ .Iaims dooi .nk le
ct 1\ \1", of waar de ()'rond~ na. reed,' .lair ? wijze 1 e-
\\ nkt te zijn, \v r Y .rlaten is, '1.("1. ue Hese 'rin 0' het
recht hel ben Ol zulke localiteit \11 rijnpachte uit te
aev n volg ns de 1 paling Il Y .rvat in de artt. 182 22

93 d t - --n ~ . zer \V I.

-Op pttvat a-:\p och meerde plaatsen .zullen, twee
jaren na de I 1'0 .Iamatie lel zelve, ~tukken gron 1' mogen
uitg gevet \ or en voor tuin n n plantages, op zulke
plekk TI alwaar Il t g bleken is dat er ge n gcudhou-
deride riffen of alluviale depositas aanwezig zijn, en wel
onder de volgende voorwaarden,

1. De uit, .itte van zulke gronden ge 'biedt op "I .
aanvrage van den eigenaar, onder zulke voor- ~ ~
waar len al deze I JO -'ht v. st tellen, door de
Regeering, 11a onderz ek door den betrokken
1Tijn .ommis iaris en op voordracht van het
I· 00 fd van het 1'Iijnw ezen.

2. Indien het later lI10 .ht blijken dat er g ud-
houdende rillen aanwezig zijn, zal dat ge-
deelt waar die IUren doorgaan, uitgegeven
worden op de gewone \VIJZ , met lien ver-
stande, dat indien er sellae e gedaan wordt

3u
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(p ..I,:L,-<~w. a..".)"~7a. Hij die op commando is of voldaan heeft aan
V' /Wrvvr r~ 6~ eene oproeping tot het bewaren van orde en rust. zal
~'v. - .. ,.~ ~an zelf protectie op zijn claim of claims hebben ge-
~. . durende den tijd dat hij op commando of bedoelden

specialen dienst is, en in geval van commando, nog ge-
durende 30 dagen na zijne allossing van dat commando
zonder dat die protectie speciaal behoeft te worden
toegestaan, mits hij van zoodanige oproeping kennis
geeft aan den betrelTenden Mijncommissaris.

Gedurende den tijd dezer protectie zullen geen
licentiegelden op de claims betaald behoeven te worden.

I,....JJ$~. Voorloopige kwijtschelding van claim-licentie-
,/ . P'"I' gelden kan verleend worden in geval van ziekte of wegens
VP1r/~ ongezondheid der streek, als naar het oordeel van denv'Jr~,./ Mijncommissaris voldoende geacht moge worden om kwijt-
~,.,.,..~ schelding te verleenen. Elk zoodanig geval van kwijt-
" ..:fo schelding zal zoo spoedig mogelijk door den Mijncom-
~- missaris, met volledig rapport naar het Hoofd van het

Mijnwezen worden gezonden, ter finale goed- of afkeu-
ring door de Regeering, die de kwijtschelding al of niet
zal bekrachti.gen.

De tijd van kwijtschelding zal naar den aard van
ieder geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal
worden voor het verleenen daarvan.

t

58. Claims, behoorende tot den boedel van een
overleden persoon, zullen n iet vervallen, tenzij de
Executeur in gebreke blijft, om 30 dagen na ontvangst
van zijn aanstelling of bekrachtiging daarvan door den
Weesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen.

Bij verdere geregelde voldoening aan de bepalin-
gen der wet zullen zulke claims beschouwd worden
als baten van den boedel, en als zoodanig worden
behandeld volgens de bepalingen der Weeswet.

59. Wanneer het noodig mocht bevonden worden
in het algemeen belang voor publieke doeleinden, zoo-
als voor spoorwegen, groote waterleidingen, enz., eens
afgestane rechten in hun geheel of ten deele in te
trekken, zal de Regeering het recht hebben zulks te doen
met vergoeding, bij onderlinge overeenkomst tusschen
belanghebbenden en de Pegeering te bepalen. Ingeval
zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal de be-
paling der vergoeding bij arbitrage geschieden door
een of meer wederzijds aangestelde personen, met
referte tot een door de arbiters gekozen en van te
voren benoemden scheidsrechter, die, indien de arbiters
niet overeen kunnen komen op één of meer punten in
geschil, over zoodanige punten beslissen kan.



36
aan tuinen of plantages, zoodanige schade
uitbetaald worde door den licentiehouder of
houders naar taxatie, door arbiters te worden
vastgesteld.

6Oa. Wanneer stukken gronds volgens het voor-
gaande artikel uitgegeven zijn voor tuinen en plantages
zullen zulke stukken gronds voor geen ander doel mogen
worden gebruikt.

, /fIud~ 01. Elk blank persoon, die zich onderwerpt aan de~. JI- ~etten des lands en aan den ambtenaar, die de in
~ dit artikel genoemde licentien uitreikt, de kwitantie
".---- of het certificaat overlegt, dat hij zijne persoon-
;> lijke belastingen, volgens wet, over het loopende jaar
M~P heeft betaald, zal het recht hebben eene delvers-
l..J.d'. licentie te verkrijgen voor twintig shillings per maand,
~_._.I om op publiek veld te delven of te mijnen naar edel-
I IJ-. La gesteenten en edele metalen. Deze licentie van twintig
~ M~~ shillings zal echter slechts kunnen geëischt worden
, ~- voor claims waarop reeds machinerie opgericht en in
~ werkende orde is, of indien, onverschillig waar, reeds

~gebruik gemaakt wordt van machinerie voor het ver-
/(1. ~ ~ gruizen van kwarts van die claims afkomstig. Waar in
~. andere gevallen de Mijncommissaris het uitnemen van

een delverslicentie gelast, zal daarvoor slechts vijftien
shillings per maand betaald behoeven te worden. Ook
heeft elk blank persoon, mits voldoende aan dezelfde voor-
waarde, het recht eene prospecteerlicentie te verkrijgen,
die hem het recht geven zalonderzoekingen te doen
op Gouvernementsgronden, gelegen binnen de jurisdietie
van den ambtenaar, die de licenties uitreikt en die
. tot onderzoek door de Regeering zijn beschikbaar ge-

. ~'bteld of op private gronden, in overeenstemming met
~ . de bepalingen dezer wet. Voor een licentie om te pros-1'LI_ ~ peeteeren zal betaald moeten worden vijf shillings per.r maand.

tHa. Ten aanzien van het laten afbakenen en daarna
houden van een delvers- of prospecteerclaim door
middel van een procuratiehouder, gelden de volgende
regelen:

a. Mannelijke en vrouwelijke personen in het bin-
nenland gevestigd, zullen door een procuratie-
houder delvers- of prospecteerclaims kunnen
laten afbakenen en daarna houden, mits in-
zeval zij gehuwde vrouwen zijn, bijgestaan
~ool' den echtgenoot, en in geval zij minder-
jarigen zijn, bijgestaan door en door tusschen-
komst van ouder of voogd.

Meerderjarige mannelijke personen, han-
delende namens zichzelven of als echtgenoot,
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ouder of voogd, zullen bij hunne procuratie
moeten overleggen de kwitantie of het certi-
ficaat vermeld in art. 61.

b. Meerderjarige mannelijke personen, in het
buitenland gevestigd: zullen door een procu- dJ ".~ ~
ratiehonderdelvers- ofprospecteerclaims kun- t'~~
nen laten afbakenen en daarna houden, mits
de akte van procuratie notarieel is opgemaakt ~
en behoorlijk gelegaliseerd, en deze procu-
ratie .behalve het gewone zegel van 1/6 stg. een ~--k~
zegel dezer Republiek van 1 pond sterling tfr /
draagt.

Dit zegel zal jaarlijks moeten worden
vernieuwd en is voor elke procuratie door
dienzelfden porsoon op eenig goudveld dezer
Republiek gebruikt, geldig voor dat jaar.

. De procuratiehouder kan daarvoor kwi-
tantie of duplicaat-kwitantie verkrijgen van
den ambtenaar die het zegelop de eerste
prócuratie van dien procuratiegever voor dat
jaar heeft vernietigd.

De procuraties zullen in elk geval ten kantore van
den betrokken Mijncominissaris moeten worden over-
gelegd. ?A~._ ~
o Geene vrouwen of minderjarigen in het buitenland v)'~ r;.,_~~

gevestigd, zullen door een procuratichoudsr- delvers- of d0j~ t.-..~
prospeeteer-claims kunnen laten afbakenen. ~ ~ -1a___,/'~

61b. Als een delvers- of prospeeteer-licentie verloopt tr--'
zonder op of vóór den vervaldag vernieuwd te zijn, zal c~~· '.
de claim waarvoor die licentie was uitgereikt, niet door a~ ,
een ander persoon kunnen worden afgebakend, maar
vervalt aan de Regeering.

Gedurende dertig dagen na dien vervaldag zal de ft.-,... u
vroegere houder dier claim het recht hebben zijne I' ~ ~
rechten op die claim te herkrijgen door uitneming ~
eener nieu we licentie met bij betaling voor elke claim
van een som gelds gelijkstaande met het dubbele van t!:Ul? v ~

het bedrag van de licentiegelden betaalbaar over het LI_-/_ ~ -
aantal dagen dat verloopen· is na den vervaldag der ~
vroegere licentie. Indien de nieuwe licentie echter binnen - a-c ~ )u,y(.
veertien dagen na den vervaldag door den vroegeren~

,. " claimhouder wordt uitgenomen, zullen alleen de enkele
licentiegelden voor die dagen behoeven betaald te worden.

Na verloop van den genoemden termijn van dertig
dagen zal het Hoofd van het Mijnwezen de claims op ~ ~
publieke veiling kunnen verknopen, of wel bij on- ~r- _.:/, I
verkoopbaarheid handelen conform art. 87 dezer wet. }'fA-.Iwv~~
Van zoodanige publieke verkooping zal minstens veertien
dagen te voren in de Staatscourant eene kennisgeving
gepubliceerd worden.
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Het zal echter de Regeet ing vrijstaan om voor zoo-
:JIJ... ~~ VfAN' danige verkooping aan de oorspronkelijke houders
w.,WOf .. n, . daarvan zoodanige claims terug te geven bij betaling
I'J ~,,_ door hen van alle achterstallige licentiegelden en boeten,

.JL.,~ alsook de daaromtrent gemaakte onkosten.
~~T'l 61c. Eenig blank persoon die zich onderwerpt aan

de wetten des lands en aan den ambtenaar die de
in artikel u1 genoemde licenties uitreikt, de kwi-
tantie of het certificaat overlegt dat hij zijne persoon-

. lijke belastingen volgens wet over het loopende jaar
heelt betaald zal op zijln naam voorloopiye pros-

lf ,:",. Ltlecteer-licentiën voor zich en anderen kunnen verkrij-
Vl v,r §en tegen de gewone betaling, (loch voor niet langer

dan één maand, tenzij hij voor de aldus ten behoeve
~ van anderen verkregen licentiën vóór de termijn van

~L . vernieuwing is verstreken, de gewenschte procuratiën
lf'!"" en kwitantiên of eertificaten overlegt, waarna de ver-"Ir' ~ nieuwing als gewone licentiën op de respectieve namen
~ kan plaats vinden.

Vóór dien tijd kan geen transport, amalgamatie,dttrvv enz., geschieden. -
~ J. ·..A 62. Ieder gelicentiëerd delver zal gerechtigd zijn op
~Pv~êlke publieke. delverij onder zijne licentien eene voor
I ~/.lA~ ..:__.alluviale en eene voor een rifclaim te hebben. Het zal

n,;).. ~- - hem ev~~wel vrij~taan een aantal claims .:ran andere
I ,. V gehcentleerde claimhouders te koopen; hij zal Hl dat

geval voor elke claim een (lelvcrslicentie moeten houden,
tenzij de Mijncommissaris vooralsnog een prospeeteer-
licentie voldoende acht.
. Wanneer de gezamenlijke claimhouders van een..t amalgameerd blok hunne respectieve aandeeien voor

nA/A. ~ doel van dit artikel bij den betrokken Mijncom-
IIII" - issaris of Verantwoordelijken Klerk tegen betaling
A. ~.J.vfo an vijf ponden sterling hebben laten registreeren, zal
(~ - elk hunner vrij zijn om opnieuween claim af te bakenen

of daarop opnieuw proouratle te geven.
Eenzelfde procuratie zal dechts eenmaal moo-en

worden gebruikt en bij uitreiking der licentien aan den
licentiehouder worden teruggegeven, na vernietiging
der zegels, aanteekening van het nommer der eerste
licentie daarop verleend, alsmede het nummer van het
Register van Registratie en aanteekening op de procuratie
dat deze voor geene andere claim meer zal kunnen
worden gebruikt., ..:.vl> Aan den ontdekker of de ontdekkers van betaalbare

IL~ I. 11 • .hgoudriffen op en in geproelamecrde I ublieke delverijen,
, 1~H)t,./llV"'- en op prospecteervelden, zullen 12 claims toegekend

.t:\ JJJV'" ~ . worden zonder procuraties, doch wd onder eene bo-
I'v' lasting van 6/6 per claim voor de eerste maand en

daarna de gewone licentie.
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62a. lIet afpennen van claims tusschen zonsonder- ~ ~
gang en zonsopgang is verboden, evenals het afpenne;! ~ I
op Zondagen en hij de wet erkende Christelijke feest- 4v- ~

dagen. rt};Het afpennen op zulke verboden tijden zal beschouwd 1.'f.
worden als onwettig, niet erkend worden en geen recht
hoegenaamd geven.

G2b. Ieder eigenaar van een claim of van een ge-
amalgameerd' blok onder prospecteer-licentie gehouden, "" /J~.IAA

of van eene alluviale delvers-claim of blok claims, ;;,. ~~.
zal verplicht zijn binnen eene maand na datum der jJ / A r:
eerste licentie bij den betrokken Mijncommissaris, Ver- ~ (/A..£/w
antwoordelijken Klerk of Landdrost, eene schets in
te leveren van de ligging der claims of blokken,
en onderteekend door den persoon die de opname heeft
verricht.

G2c. ~ervallen.

G2d. Ieder houder van een rif claim of een geamalga- /) ~~
meerd blok rifclaims onder delYers-licentie, zal verplicht ~
zijn binnen drie maanden na den datum der eerste Ir
licentie, bij den betrokken Mijncommissaris. Verant- IL~
woorddijken Klerk of Landdrost goedgekeurde land-
meterskaarten in drievoud in te leveren van eene opme-
ting van zijn grond, door een Landmeter gedaan, en
vervaardigd op zoodanige schaal als door den Landmeter-
Generaal zal worden bepaald.

Zoodanige opmeting moet aantoonen alle werken, ~J.. ~~~
gebouwen, tramlijnen, wegen, voetpaden machinestand- ~
plaatsen. en de plaatselijke gesteldheid van den grond, ~ ~r~
en moet door driehoeksmeting of andere meting aan-
gesloten zijn met zoodanige vaste punten of blijvende
bakens van eene andere opmeting, als de Landmeter-

.
'1 Generaal zal bepalen of op zoodam~e andere wijze als

de Landmeter-Generaal zal voldoende achten om nauw-
keurig de plaats te bepalen.

Deze kaarten zullen ten Landmeter-Generaalskantore
worden onderzocht en goedgekeurd.

De Landmeter-Generaal zal vóór de kaarten door
hem worden geteekend, in de Staalscourant door eene
kennisgeving bekendmaken, dat deze kaarten zijn ingo-
zonden en dat zij door hem zullen worden geteekend
indien binnen den tijd van een maand na datum van
publicatle geen protest daartegen is gelegd.

Wanneer protest wordt gelegd zal dit binnen den
tijd van een maand moeten worden opgevolgd, bij
gebreke waarvan de kaart door den Landmeter-Generaal
zal worden geteekend als ware geen protest daartegen
ingekomen.

)
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Omtrent kaarten, reeds vroeger onder dit artikel
goedgekeurd en hierna e;oed te keuren, zullen dezelfde
bepalingen omtrent rechtsgeldigheid gelden, als vast-
gesteld in art. 6d.

6~e. De bepalingen van art. 62d zullen ook gelden
ten aanzien van de delversclaims, afgepend vóór het in
werking treden dezer bepaling en voor deze claims zal
de termijn van inzending van kaarten zijn zes maanden
na het in werking treden daarvan.

62f. De termijn van inzending van de kaart bedoeld
bij het artike162d, zal door het lIoofd van het Mijnwezen
om gegronde redenen kunnen worden verlengd.

62g. De opmeting en opname van claims of blokken
van claims voor de in werking treding van bovenge-
noemde bepaling, zal geschieden volgens de bakens of
pennen op dat tijdstip opgericht zijnde,

Indien door de opmeting blijkt dat er te veel grond
I ,A '1~ is, dan zal de houder van zulke claims of zulk blok

MnA'~ • gerechtigd zijn den geheeJen grond te behouden, mits
V r " hij voor den grond die erte veel is eene afzonderlijkeru. ,~ licentie uitneme, die berekend zal worden volgens de .OVV . oppervlakte van den grond en waarop eene som zal

betaald worden van den prijs van eene gewone delvers-
licentie voor elke oppervlakte gelij k aan die van een
delversclaim of grooter dan de helft daarvan, en voor
de helft van een delversclaim voor eene oppervlakte
gelijk aan of minder dan de helft van de oppervlakte
eener delversclaim.

62h. Landmeters die werkzaam zijn met het op-
_ vv-.vi meten van claims, zullen het recht. hebben zich vooro ....~ dat doel te begeven op anders grond, na kennisgeving

~rv- ...... Jt~aan de gerechtigden tot dien grond of hun vertegen-
fIt" ~() ,d-- woordigers, indien zij, zich "P. di~n grond bevinden, en
., ~. -daar de voor de opmetmg ncodige instrumenten, vlaggen,

~ enz., te plaatsen.v-: II/" Ieder die hen daarin belet of belemmert, of moei-
'1~ (lJ.,;.~.A)'I.f../ lijkheden aan de werkzaamheden voor de opmeting in
t/)/vv" den weg legt, zal gestraft worden met cene geldboete

van ten hoogste £25 stg., bij niet betaling te vervan-
gen door gevangenisstraf van ten hoogste 14 dagen.

62i. Het zal verplichtend zijn voor alle landmeters
om door den Landmeter-Generaal het Iloofd van het

I Mijnwezen te voorzien van een kopie van alle kaarten
die zij gemaakt hebben voor maatschappijen, syndicaten

~ ~f private p~rsonen, v~?r zooverre zij betrekking heb-
~ Den op publieke delverijen.~~~v-~rr

<A~~ ,
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I

5~k.1. Hij die niet voldoet aan de in artt. 52b, d, e
voorzeschreven inzending van kaarten en
schetskaarten binnen den gestelden termijn,
zal gestraft worden met eone geldboete van
ten hoozste £15.

, 2. Indien deze boete niet wordt betaald binnen
den daarvoor gestelden tijd, zal de vernieuwing
dezer licentie kunnen worden geweigerd.

3. Bij het vonnis zal een termijn kunnen gesteld
worden, waarbinnen de inzending zal moeten
geschieden. . ~ ~.

53. Een alluviale claim tot het graven naar edele~ rrv
metalen zal groot zijn 150 bij 150 voet en zal met dui- ISO 'j...l'::>v
delijke. zichtbare pennen en voren in rechthoek in de
richting der zijden afgebakend worden.

Een claim om te gl'aven naar edelgesteenten zal in '.
rechthoek groot zijn 30 bij 30 voet. J?~~~

Een quartz rifclaim zal lang zijn 150 voet (d. i. in {)11~V1~
de richting van het rif) en 4,00 voet breed, zoodanig, Lfsï~b1)·
dat iedere daim een rechthoek vormt, de breedte ge- 0
nomen aan een of beide zijden van het rif, naar ver-
kieziuz.

T~n aanzien van een quartzrifclaim zullen voor de
zeven eerste dagen twee middelpuntspermen voldoende
bakens zijn.

Na verloop van dien tijd zullen vier hoekpennen
in de plaats moeten zijn gesteld, en (le richting aan-
gewezen worden door volgens wet bepaalde bakens. d.. . •• AAA!

Indien op een quartzrifclaim ook alluviaal goud wordt ~~- -:..
gevonden en ontgonnen, zal voor zoodanige claim een~\1/If
dubbel bedrag aan licentiegeld worden betaald. =--

Bij quartzrifblokken van bijeengevoegde en ineen- .
gesmolten (geamalgame.erde) claims, zullen voor elk blok q,
vier hoekpennen voldoende wezen, maar de namen der a
respectieve claitnhouders in het blok moeten leesbaar
op elke pen gemerkt worden, met datum van amal-
gamatie.

Ilot bezit van eene licentie voor eene claim sluit
niet in zich het beschikkingsrecht over de oppervlakte
van den grond, welk beschikkingsrecht zich het Gouver-
nement blijft voorbehouden tot het bepalen van wegen
en andere werken, enz. zonder echter de bewerking der
claim te belemmeren.

Niemand zal het recht hebben om zijn claim of
mijnpacht te omheinen zonder toestemmins van het
Hoofd van het Mijnwezen, en in geen gev:il. zal een
grooter gedeeltR van den grond omheind worden dan
noodig is om de werken te beschermen en voor de be-
lemmeringen en last met de werklieden te vrij-
waren.



Het gebruik van doorndraad voor omheiningen of
voor andere doeleinden is op geproclameerde of prespee-
teervelden verboden, alsmede .0P door publieke delve-
rijen ingesloten gronden.

Alle omheiningen, zonder vergunning als voorzegd
gemaakt of nog te maken, zuHen door de gerechtigden
tot den aldus omheinden grond worden weggenomen en
bi] gebreke daarvan zal de Regeering die op hunne kosten
doen wegnemen.

Jl .. iI # /.". It 63a. De hoekpennen of bakens van een claim zullen
VI (JV"'~ niet minder dan twee voet boven den grond uit-
V(Á.A.I'- ~ komen.Deze hoekpennen of bakens zullen niet minder dan

twee duim in middellijn zijn.
mj elke pen of baken zullen twee slooten moeten

zijn gegraven die bij de pen of baken een rechten hoek
zullen aanwijzen van drie voet lang, een half voet wijd
en een voet diep, welke slooten de ricbting van de
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen; bovendien
zullen de zijden van een claim of geamalgameerd blok
van claims op duidelijke wijze zijn aangegeven dool'
slooten, lijnbakens op duidelijk onderling zichtbare af-
standen geplaatst, of andere merken.

Alle claims en geamalgameerde blokken van claims
moeten op ieder hoekbaken een bord dragen, minstens
duim in het vierkant, waarop duidelijk leesbaar, ge-

chreven. gedrukt of gesehilrlel'd staat, het officiëele
nommer door den Claiminspecteur te geven, de namen
van het mijneigendom en den claimhouder of de claim-
houders, den datum der licentie en den datum der af-
penning.

Wanneer de Claiminspecteur bevindt dat aan een
van de voorschriften in dit artikel niet is voldaan, zal
hij het recht hebben om daarvoor eene boete op te
leggen van ten minste twee shillings en zes pence ster-
ling en ten hoogste vijf shillings sterling per claim of
geamalgameerd blok van claims. Hij zal daarvan den
eigenaar of zijn vertegenwoord~8er kennis geven en hij
zal dit tegelijkertijd aan den lVlijncommissaris melden.

De beboete persoon heeft het recht om binnen acht
dagen te appelleel'en bij den Specialen Landdrost, zoo
die er is, of anders bij den Mijncommissnris; indien na
verloop van dezen termijn voor het appel gesteld, geen
appel is aangeteekend on de boete nog niet is betaald
ten kantore van den Mijncommissaris. zal deze geene
verdere licentie uitreiken voor do claim ten aanzien
waarvan de overtreding heeft plaats gehad tot tijd en
wijle de boete is betaald. A rt. Gib zal in dit geval van
toepassing zijn.

64. Vervallen.

42
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U5. Ieder gelicentiêerd delver of prospeeteerder zal =r-:
gerechtigd zijn behalve op zijn claims, eeno standplaats ~ ~
voor zijne woning in de onmiddellijke nabijheid daarvan!. _..;>
te hebben, echter niet op een bekende edel metaal of 1~r'fI
edelgesteente houdende localiteit. Hij zal hiervoor niet ~~
behoeven te betalen, doch zal zijne standplaats moeten rJ f!::r"f
verlaten op order van den Mijncommissaris. ,. r'

.~
~
~~-s»:

66. Geen houder van een hooger gelegen rifclaim
zal het recht hebben om de stoffen uit zijn claim een
ander tot last te doen zijn, of hem, clie beneden werkt
te hinderen.

De Mijncommissarissen of Verantwoordelijke Kler-
ken zullen bewaarplaatsen, groot twee honderd voeten
in het vierkant, kunnen uitgeven tegen 2s. 6d. (twee
shillings en zes pence) per maand voor elke bewaar-
plaats, indien mogelijk op niet metaal- of niet mineraal-
houdenden grond, indien voor zoodanige bewaarplaatsen
schriftelijke applrcaties bij hen worden ingediend in
gevallen, waarin zoodanige stukken gronds benoodigd
mogen zijn voor het storten van tailings of anderen
afval der batterijen, het plaatsen van zinkbakken of
pannen, dammen in stede van pannen of reservoirs,
het bewaren van ertsen of voor zoodanige andere doel-
einden als de bovengenoemde ambtenaren voor het de-
gelijk bewerken der mijnen noodig mochten achten en
waarvoor in de wet geen voorziening is gemaakt.

De bepalingen, neergelegd in Art. 52d wegens het
niet tijdig opbetalen derlicenties op speciaal geregis-
treerde claims, zijn ook van toepassing op dit artikel.

Applicanten moeten binnen eene maand na toeken-
ning plannen in triplo indienen bij de genoemde amb-
tenaren, vervaardigd als ;aangegeven in art. 62b dezer
wet.

66a. Ieder die erts wegneemt van of uit de claim 7~
of mijnpacht van een ander, zal verantwoordelijk zijn v -; ~

vo?r alle schade en zal daarboven moeten vergoeden 1J~/;; .
driemaal de wa~rde vaf.l.het door hem genomene, on- ../lIIfVJ
afgezien de strafrechterlijke vervolgmg waaraan hij zich
bloot stelt.

_../
G7. Elk blank pors~oll, dieop een geproclameerd ofS1u~£~"",

prospecteerveld .een winkelhuis of huizen of woninz ~ -G~~
wenscht op te. richten, ,~al aanzook moeten doen bij de~.tm;"M" k
Mijncommissaris .voor eene of meer standheentien daar-";"'-/--··· cr
voor. Elke licentie z~~lhem het recht geven op een stuk ~ =-«
gl'ond~, g~'oot 50 bij 50 voet, op eene door den Mijn-
commlS~aI'lS goeclgeke~~rde localiteit doch niet ter be- /;'0:'1.$1)
lemmering der delverij op een bekend edel metaal Ol
edelgesteente bevattend terrein. De Regeering zal echter
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het recht hebben om standplaatsen van eene grootere
afmeting uit te geven, waar zij zulks noodig acht, on-
der ééne licentie.

Deze standlicentie. hetzij eene maandelijksene of
jaarlijksche, naar verkiezing van dell aanvrager, zal van
tijd tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor
eene standlicentie op een stuk grond van 50 bij 50 voet
zal zijn 7s. 6d. per maand, terwijl de Regeering aan-
gaande de standplaatsen van grootere afmetingen, naar
omstandigheden den prijs der licentie zal bepalen.

J
67a. Overdracht en registratie van gedeelten van

I •• 1. : . .JI standplaatsen kan plaats vinden mits van zulk een ge-
IJ, ~I deelte een goedgekeurde landmeterskaart wordt gede-·,w rl rl.'h~..t;~,l?oneerd in het kantoor waar de registratie moet g.e-'(Vv'-'P#f1MN, Il schieden. Zulk een gedeelte van een standplaats zal be-

~ schouwd en geregistreerd worden als een afzonderlijke
~ v-ifW standplaats, waarvoor eene afzonderlijke standlicentie

verschuldigd is van 3s. Od. per jnaaud.
Op zulk een gedeelte van een standplaats zal de

geheele belasting van twee shillin_g, en zes pence ver-
schuldigd zijn, genoemd in art. 'lb.

68. Ieder delver, inwoner of licentiehouder zal daar-
,J. L~f'tltltoe opgel.'oepen, hulp vcrleenon tel' bewaring van publieke

~. J' e, op straffe van vedies dor licentie en van eene
~ rfo~ boete, de som van £23 niet te boven gaande.

~ AJ..~ v~ 69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd
/Jl ~(/V. I veld zich schuldig makende aan opstand. rebellie ot
'lfV"~ . eenig on wettig verzet tegen (le Regeering of het wettig

gezag op de velden zal boven en behalve de straf, door
de wet voor zoodanige overtreding bepaald, al zijne
rechten en goederen, op genoemd veld gelegen, ver-
beuren ten faveure van den Staat. De persoon of per-
sonen, op wier intermatie iemand van een of ander der
bovenvermelde misdaden schuldig bevonden wordt, zal
of zullen recht hebben op de helft van de waarde der
verbeurd verklaarde goederen.

() '. L~ 70. Ieder, zonde!' handelslicen tic handel drij vende,
v~ ~r"'£al schuldig zijn aan de strafbepalingen van's landsaV'. . wet. Verder zal worden gestraft met eene boete van.JJ.v.r niet minder dan £5 en niet meer dan £23 voor
~ elke overtreding of bij gebreke van betaling, met ge-

vangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor niet
minder dan eenc maand en niet meer dan zes maanden.

a. Hij die zonder licentie delft of zoekt naar edel
metaal of edelgesteenten.

b. IIij die zonder licentie een daim afbakent.

,
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vervaardigde kaart, zal (lo Regeering A<uu'o!ntrent na~r
omstandi~hoden mogen bandelen Q r beslissen, en of
bevelen dat de pennen of bakens worden verplaatst,
of bevolen dat do kaart worde versnderd, Of den te veel
afgebakenden grond, mijnpacht, waterrecht, enz., daar "
waar de Regeering zulks zal goedvinden, uitgeven
onder licentie, of zulke andere maatregelen en stappen
nemen (ook wat kosten als anderszins betreft) als haar
wenschelijk zullen voorkomen.

7G. Geen kleurling zal licentiehouder kunnen zijn -;,Jv'hL.~~
of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn met het vvv,
bewerken der delverijen, tenzij als werkvolk in dienst
van blanken.

77. Niemand zal zijne geldeur~e dienstboden/:; uJ
mogen betalen in onbewerkt edel metaal, amalgam of .~. ~..~HW
onze=Iepen edelgosteenten, op straffe van eene boete de lv< vw,,,,r-
som van £50 niet te bovengaande, en in geval van niet //.. 1. nL y.,vl
betaling, van gevangenisstraf, met of zonder harden ~- LJ
arbeid, voor een tijdperk den tijd van drie jaren niet te
bovengaande, beneyens een verbeurdvcrklaring van
zoodanig onbewerkt crlel metaal, amalgam en ongeslepen
edelgesteente ten faveure van den Staat.

78. Iemand die onbewerkt edel metaal, amalgam of
• engeslepen sdelgesteenten koopt, ruilt of aanneemt van ~

gekleurde personen, hetzij op een geproclameerd publiek
veld, hetzij elders binnen de grenzen der Z. A. Rcpu- )wJ
bliek, zal beboet worden met eene som van £1000 niet .
te boven gaande en gevangenisstraf m-t of zonder barden ",._.I'~
arbeid, voor een tijdperk den tijd "all vijf jaren niet
te boven gaande, benevens verbeurdverklaring van zoo-
danig onbewerkt edel metaal, amalgam of ongeslepen
edelgBsteenten ten voordeele van den Staat.

79. Een kleurling die onbewerkt edel metaal. amal- VI?. IJ ~~
gam of origeslepen ec1elg;e,steenten verkoopt, verruilt, ~~I
overhandIgt, ontvangt of 111 bezit van onbewerkt edel /Ju.w ~
metaal, amalgam of ongeslepen edelgesteenten gevonden
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen. 50 niet te
boven gaande, en gevangeni~straf, d'en tijd van 12 maanden
niet te boven gaande. met of zonder harden arbeid, en
verbeurdverklaring van zoodanig ruwedel metaal, amal-
gam of ongeslepen edelgesteenten, ten faveure van
den Staat. ~.

80. Iemand die een watervoor door een rijweg of ~WrAf
voetpad dat gebruikt wordt, graaft, zal een voldoende ~
veilige brug leggen; zoo niet, dan mag ieder officieel of . /._d. /'
privaat persoon de voor vullen, en de overtreder zal ~10U~ •.u,...-e-i,
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verder onderhevig zijn aan eenc boete van £,1 tot £to
sterling, en bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of
zonder harden arbeid, van een tot drie maanden. 4

Hij die op eenigerlei andere wijze een rijweg of
voetpad afsluit of belemmert, zalonderhevig zijn aan
dezelfde boete of gevangenisstraf.

. 81. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige
beschadiging or vernieling van een mijn, claim, machi-

. nerie, waterloop of ander rnijneigendom of toebehooren,
Yi~ . L~.'.cAA~of ook maar schuldig zal zijn aan poging om gemelde

V'" J1U"'_vr- -misdaden te begaan, zal gestraft worden met eene boete
Gc./), van £100 tot £1000 sterling of met gevangenisstraf met
"-J harden arbeid voor den tijd van 1 tot 10 jaren, naar

den aard der zaak.

- 82, Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste
II _A~ eigendommen met of zonder concessie van de Regeering
~r - of van private eigenaren mocht koepen als mijneigendom,

om daarop te graven naar edelgesteenten of edele me-
talen, en de koopsom en in kontanten en in aandeelen
van een alreeds opgerichte of nog op te richten mijn-
maatschappij bedongen is, zal het lIeerel1l'echt alleen
gerekend worden op de kontante gelden, die voor het
eigendom moeten, betaald worden, e,n ~let op zoodanige
aandeelen, met dien verstande, dat mdlen de getaxeerde
waarde van het vaste eigendom hooger is dan de boven-
bedoelde kontanten, het Iloerenrecht op die getaxeerde
waarde zal moeten worden betaald.

Indien de koopsom alleen in aandeel@ is bedongen,
zal eveneens over de getaxeerde waarde het Heerenrecht
berekend worden.

f'1/'fi'vv Op de overdracht van claims zal een Heerenrechtt 1 betaald moeten worden van vier percent. Daarbij zullen
~de bepalingen gelden hierboven zcnoernd en verder die

.~ ti",,:, omtrent Heerenrccht op overdracht van vast eigendom.

82a. Op de overdracht van stawJplaatsen is een
~N ~~ Haerenrecht verschuldigd van vier percent waar-
VVI4"" omtrent dezelfde bepalingen zullen gelden, als 'omtrent

tP'" Heercrirechten verschuldigd op overdracht van vast
eigendom.

83. Een gekleurd persoon, die een contract, hetzij
I - ~. mondeling, hetzi] bij geschrifte, he~ft aan~egaan o~nzijn
~ meester te dienen als huisknecht of als wl~~ke~- of pak-

huisknecht, of orn hem behulpzaam te zun m het be-
. werken van een claim machinerie ofwatervoor op eeniO'

geproclameerd veld e~ die zich zonder verlof uit zijn~
~eesters dienst onttrekt of nalatig is, of weigert eenig
werk te doen om zijn plicht te vervullen, die volgens


	Image00002
	Image00004
	Image00006
	Image00008
	Image00010
	Image00013
	Image00014
	Image00017
	Image00018
	Image00021
	Image00022
	Image00025
	Image00026
	Image00028
	Image00030
	Image00033
	Image00034
	Image00037
	Image00038
	Image00041
	Image00042
	Image00045
	Image00046
	Image00049
	Image00050
	Image00053
	Image00054
	Image00057
	Image00058
	Image00061
	Image00062
	Image00064
	Image00065
	Image00067
	Image00069
	Image00072
	Image00073
	Image00076
	Image00077
	Image00080
	Image00081
	Image00084
	Image00085
	Image00088
	Image00089
	Image00091

