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H. GORDON WATSON; H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister, ‘ Sekretaris van de Eerste Minister. 

Prime Minister’s Office Kantoor van de Eerste Minister, . 
3 , + q Cape Town, 3rd June, 1919.! ccm Kaapstad, 3 Junie 1919. 

— No. 726.] [3 Junie 1919. 

No. 726.] [Srd_June, 1919. H IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 

[ is notified that His Excellency the Governor-General has de Goeverneur-generaial behaagd heeft om zijn goed- 

been pleased to assent to the following Acts which are keuring te hechten aan de Wwolgende Wetten, welke hiermede 

hereby published for general information.     ter algemene informatie gey 

  

ubliceerd 1   vorden.  
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No. 22, 1919.] 

ACT 
‘ To provide for the registration of land in the Trans- 

vaal which is divided into agricultural holdings, | 
for regulating the sub-division of such holdings 
and for other Purposes in connection therewith. 

: 

  

  

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

South Africa as follows :— 

a 

No. 22, 1919.} . 

Tot het maken van ‘voorziening voor de registratie 
van grond in de Transvaal welke in landbouw- 
hoeven verdeeld is, voor het regelen van de 
‘onderverdeling van zulke hoeven en voor andere 
daarmede in’ verband staande doeleinden. 
  

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

als volgt’:— 

1. Niettegenstaande- tegenovergestelde bepalingen van een Dorpen W 
andere wet, wanneer de eigenaar van cen streek gronds die grond Biet van tc 
in meer dan vijftien percelen -verdeeld heeft, of voornemens Passing °P 
is zo te verdelen, ten einde landbouwhoeven te vormen, kan verdeeld 

hips 1. Notwithstandinig anything to the contrary contained in 
é to any law, where the’ owner of an area of land has divided or 
° intends to divide it into lots exceeding fifteen in number for 

Towns! 
Act no 

apply 
jand divide 
for ag 
for aay 
holding 

Conditi 
of grant 
certifica 

Ons 

the purpose of forming agricultural holdings the Minister may, 
subject to the provisions of. this Act, certify that the land 
has been or is intended to be so divided for agricultural holdings 
only and not for the purpose of constituting a township, and 
on that certificate being lodged with the Registrar of Deeds, 
and so long as it remains in force, the area of land shall 
not, when so divided, be deemed to be a township within 
the meaning of the Townships Act and the provisions of that 
Act shall not apply to it. 

'S. 

_ 2, (1) A certificate ander section one shall be granted only 
ring . on application by the owner to the Board and on a recommenda- 
te. tion by the Board and subject to such conditions, if any, as 

the Board may recommend. 

(2) When making an application under sub-section (1) the 
owner shall provide the Board with such particulars and 
information and such plans and diagrams as it may require 
for the purpose of showing the extent and situation of the 
area of land which is to be divided and the plan according to 
which it is intended to divide it, but save as is hereinafter 
provided the owner shall not be bound to divide the land 
as shown in the plan or to maintain any. divisions shown 
therein. 

t 

(3) If the ground in respect of which application is made 
is situated within the limits of any municipality notice shall 
be given by the owner to the Council of the municipality of 
his intention to apply for a certificate and the Board before 
recommending the granting of a certificate shall give to the 
Council concerned an opportunity of making such rfepresen- 

de Minister, onderworpen aan de bepalingen van deze “Wet, voor 
certificeren dat de grond aldus.slechts verdeeld is of, bedoeld l@ndbouw- 
wordt. te worden verdeeld als landbouwhoeven en niet om °°°Y™ 
een dorp te stichten en wanneer dat certifikaat ingeleverd 
is bij de Registrateur van Akten en zolang het van kracht 
blijft, wordt de streek gronds, indien zo verdeeld, niet geacht 
een dorp te zijn in de betekenis van de Dorpen Wet, en zijn de 
bepalingen van die Wet daarop niet van toepassing. 

2. (1) Een certifikaat onder artikel een wordt slechts verleend Voor- 
op aanvrage bij de Raad door de eigenaar en op aanbeveling 
van de Raad en onderworpen aan zodanige voorwaarden, 
indien die gesteld worden, als de. Raad moge aanbevelen. 

(2) Bij het doen van een aanvrage onder sub-artikel | (1) - 
moet.'de eigenaar de Raad zodanige biezonderheden en in- 
lichtingen en, zodanige plannen en tekeningen verschaffen 
als die, moge vereisen om de grootte en ligging van de streek 
gronds die verdeeld zal worden, en het plan volgens hetwelk 
men voornemens is die te verdelen, te tonen, doch behalve 

zoals hierna bepaald, is de eigenaar niet, gehouden de grond - 
zoals op het plan aangetoond te verdelen of de daarin getoonde 
verdelingen te handhaven, 

(3) Indien de’ grond ten aanzien waarvan aanvrage gedaan 
wordt -gelegen is binnen de grenzen van een municipaliteit 
geeft de eigenaar aan de Raad van de municipaliteit kennis 
vai zijn voornemen om aanzoek te doen om een certifikaat,. 
mullende de Raad alvorens het toekennen van een certifikaat 
aan te bevelen, de betrokken municipaliteitsraad de gelegenheid 
geven ten opzichte van de toekenning van een certifikaat 
zodanige vertogen te maken als hij~ . wenselik mocht achten. 

verlening 
van 

waarden ve 

certifikaat. 

tations as it may desire in regard to the granting of a certificate.| 3, (1) Alvorens de Minister het toekennen van een certifikaat Raad kan 
ten aanzien van een streek krachtens deze Wet aan te vergen dat 
bevelen. kan de Raad vergen dat zulke gedeelten van de stukken 
streek, als hij dienstig acht, _uitgehouden worden voor vokere woor 
onderwijs of andere publieke doeleinden of voor diensten docleinden 

3. (1) Before recommending the Minister to grant a certifi- 
cate under this. Act in respect of any area the Board may 
require such portions of the area as it may think fit to be 

Board may 
require ts: 
portions of 
land to| be 
set apa; 
certain 
purposes, 

rt.for set apart for educational or other public purposes, or for 
services required in the general interest of the inhabitants 
of the area, and any portions so set apart shall be transferred 
to the Governor-General by the owner before a certificate 
is granted by the Minister : sProvided that no portions of any 
area set apart for the purposes mentioned in this section shall 
be deemed to be places falling within the provisions of section 
Jifty-two (1) (e) of the Precious and Base Metals Act, 1908, 
of the Transvaal., iy i 

(2) Any portions of land set apart under sub-section (1) 
shall be marked on the plan submitted by the owner to the 
Board and shall remain vested in the Governor-General not- 
withstanding any alterations in the plan of division. unless 
the Minister on the recommendation of the Board shall allow 
the owner to substitute other portions in lieu of those 

die nodig zijn in het algemeen belang van de bewoners van worden 

eigenaar op de Goeverneur-generaal getransporteerd worden 
voordat de Minister een certifikaat verleent: Met dien ver- 
stande dat geen gedeelten van enige streek uitgehouden voor 
de docleinden vermeld in dit artikel -beschouwd zullen worden . 
als plekken vallende onder de bepalingen van artikel twee 

‘jen vyjftig (1) (c) van de Edele en Onedele Metalen Wet, 1908, 
van A Seal 

(2) Alle stukken grond onder. sub-artikel (1) uitgehouden, 
moeten op het’ plan door de eigenaar bij de Raad ingediend, . 
gemerkt worden: en blijven berusten onder de Goeverneur- 
generaal niettegenstaande enige wijzigingen in het verdelings- 
plan, tenzij de Minister de eigenaar op aanbeveling van de 
Raad veroorlooft andere gedeelten in de plaats te Stellen 
van die welke vroeger getransporteerd: werden.   previously transferred. 7 

oo   
de streek, zullende alle zo uitgehouden gedeelten door de ‘itgehouder



UNIO! N GAZETTE EXTRAORDINARY, 47H JUNE, 1919. il 
  

Where 
certificate 
not to be 
granted. 

Restriction 
on giving 
out or sub- 
dividing lots 

- according to the shares of the joint 
- would be 

'ancellation 
f certificate 

3finitions. 

‘in_extent than one morgen. 

(3) The Governor-General shall not in respect of any land 
transferred to him under this section be subject to any lability 
imposed upon owners of land under the Fencing Act, 1912, 
or any amendment: thereof. . 

4, The Board shall not recomm 
cate nor shall a certificate be gr 
of land of which any lot or portion as shown on the general 
plan of division submitted by the owner is less than one 
morgen in extent: Provided that where land has before the 
commencement of this Act been divided into agricultural 
holdings and where agreements [have been entered into for 
the sale of any such holdings being less than one morgen in 
extent the Board may recommend the granting of a certificate 
notwithstanding that any such jholdings are less than one 
morgen in extent. 

5. (1) While a certificate granted under this Act remains 
od, it shall not be lawful for in force as regards any area of la 

the owner thereof to. sell, lease or 
otherwise than in accordance with 
to the Board without the writt 
not shall the owner of any 
lease or dispose of in any way 
without the written approval of t 
shall not be granted if in the opini 
sub-division of the lot or portion| 
for occupation as an agricultural ho 
sub-division any part of such lo 

dispose of any lot or portion 
the general plan submitted 

en approval of the Board 
lot or portion thereof sell, 
uny part of his lot or portion 
he Board and that approval 
n of the Board the proposed 
would render it unsuitable 

iding or if after the proposed 
t or portion would be less 

(2) The Registrar of Deeds she 
or lease of any lot or portion of such land or any part thereof 
which is less in extent. than one morgen nor shall any 
lot or portion be capable of being held by two or more persons 
in joint ownership, where if the lot or portion, were divided 

owners any of such divisions 
less in extent than| one morgen, but nothing 

in this sub-section shall be deemed to prohibit the transfer 
undivided of any agricultural ‘holding less than one morgen 
in extent referred to in the proviso to section four, — 

This sub-section shall not apply|to land expropriated under 
any law for railway or public purposes. 

ms 

6. (1) Where a certificate has b 
in respect of any area of land’ the 
time being or of any portion not b 
half of it may apply to the Mini 
certificate as regards the whole az 
as the case may be, and the Minister on the recommendation 
of the Board may cancel the certificate either unconditionally 
or subject to such conditions as he may think fit to require, 
and the land in respect of which the certificate has been can- 
celled shall cease to be subject tothe provisions of this Act. 

Provided that no application for gancellation shall be granted 
in respect of the whole area or of any portion if that area or 
portion,as the case may be has been so divided that it would 
but for the provisions of this Act constitute a township within 
the meaning of the Townships Adt. 

Il not register the transfer 

owner of the land for the 
cing less in extent than one 
ster for cancellation of the 

(2) Where a certificate has been cancelled under this section 
any portion of the land in respect of which it is cancelled 
which has been vested in the Governor-General under the 
provisions of section three shall on the. application of the owner 
be retransferred to him subject to/any condition imposed: by 
the Minister in respect of the cancellation of the certificate. 

7. In this Act save where inconsistent with the context— 

“ Minister’ shall mean the. Minister of Lands or any 
other Minister who may he authorized for the titne 
being to discharge the duties of that Minister ;   

end the granting of a certifi- 
nted in respect of any area 

een granted under this Act 

ea or such portion thereof 

(3) De Goeverneur-generaal. is niet ten aanzien van grond 
op hem ingevolge dit artikel getransporteerd onderhevig aan 
de verplichting door de Omheinings Wet, 1912, of een wijziging 
daarvan, op grondeigenaars ‘gelegd. 

4, De Raad beveelt de toekenning van cen certifikaat niet 
aan, noch wordt een certifikaat verleend ten aanzien van een 
streek gronds waarvan enig perceel of gedeelte als getoond 
op het door de eigenaar ingediende verdelingsplan kleiner 

ingtreding van deze Wet in landbouwhoeven verdeeld 
is en waar overeenkomsten zijn aangegaan voor de verkoop 
van zodanige hoeven, die kleiner zijn dan cen morgen, 
de Raad het toekennen van een certifikaat kan aanbevelen 
niettegenstaande enige zodanige hoeven kleiner zijn dan een 
morgen. 

5. (1) Zolang een certifikaat onder deze Wet verleend, 
ten aanzien van een streek gronds van kracht blijft, is de 
eigenaar daarvan niet gerechtigd een perceel of gedeelte te 
verkopen, verhuren \of daarover op andere wijze te be- 
schikken dan overeenkomstig het aan de- Raad voorgelegde 
algemene plan zonder schriftelike goedkeuring van de Raad, 
noch zal de eigenaar van’ een perceel of gedeelte daarvan 
op enige wijze een gedeelte van zijn perceel of gédeelte 
verkopen, verhuren of daarover beschikken zonder schrifte- 
like goedkeuring van de Raad en die goedkeuring wordt 
niet gegeven wanneer dé voorgenomen onder-verdeling van 
het perceel of gedeelte dat naar het oordeel van de Raad 
ongeschikt zou maken voor gebruik als landbouwhoeve, of 
indien een deel van zulk perceel of gedeelte na de voorgenomen 
onderverdeling kleiner dan een morgen zou zijn. 

(2) De Registrateur van Akten mag geen transport of 

zodanige grond of van een deel daarvan, dat kleiner is 
dan een morgen, noch kan éen perceel of gedeelte bezcten 
worden door twee of meer personen als gezamenlik eigendom 
wanneer, indien het perceel of gedeelte overeenkomstig de 
aandelen van de gezamenlike eigenaars zou worden verdeeld 
enigeen.van zodanige delen kleiner zou zijn dan een, 
morgen, doch het bepaalde bij dit: sub-artikel wordt niet 
beschouwd de overdracht te verbieden van een onverdeclde 
landbouwhoeve van minder dan een morgen groot zoals bedoeld 
in het voorbehoud van artikel wer. 

. Dit sub-artikel is niet van toepassing op grond onteigend 
onder een wet voor spoorweg- of publieke doeleinden. 

6. (1) Wanneer een certifikadt onder deze Wet vetleend 
is ten aanzien van een streek gronds kan degeen die dan 
eigenaar van de grond of van een gedeelte, niet kleiner dan 
de helft daarvan is, bij de Minister aanzoek doen tot kanselatje 
van het certifikaat ten aanzien van de gehele grond of zodanig 
gedeelte er van respektievelik, en kan de Minister op aan- 
beveling van de Raad het certifikaat 6f onvoorwaardelik df 
onderworpen aan zulke yvoorwaarden als hij dienstig moge 
achten te verlangen, kanseleren, zullende de grond ten aanzien 

zijn aan de bepalingen van deze Wet. 
Met dien verstande dat geen aanzoek om kanselatie ‘ten 

aanzien van de gehele grond of een gedeelte er van wordt 
ingewilligd indien die grond of dat gedeelte, respektievelik, zo 
verdeeld is, dat er, ware het niet wegens de bepalingén van 
deze Wet, een dorp gevormd zou zijn volgens de betekenis 
van de Dorpen Wet. 

(2) Wanneer een certifikaat onder dit artikel gekanseleerd 
is, wordt ieder gedeelte van de grond ten aanzien waarvan 
het gekanseleerd wordt, dat onder de Goeverneur-generaal 
berustte ingevolge het bij artikel drie bepaalde, op aanzoek 
van de eigenaar aan hem terug getransporteerd, onderworpen 

tot de kanselatie van het certifikaat. 

7. In deze Wet betekent, indien niet 
het verband— : 

“ Minister” de Minister van Landen of zodanige andere 
Minister die-van tijd tot tijd gemachtigd mocht worden 

onbestaanbaar met   de -plichten van die Minister te vervullen; 

aan de voorwaarden door de Minister opgelegd met betrekking 

Wanneer 
certifikaat 
niet wordt 
verleend. 

is dan een morgen. Mits dat waar grond voor de inwerk-: 

Beperking 
op het uib- 
geven of de 
onder- 
verdeling 
van 
percelen. 

huurkontrakt registreren van een perceel of gedeelte van. 

Kansclatie 
van 
certifikaten, 

waarvan het certifikaat gekanseleerd is niet langer onderworpen |. 

Woord- 
bepaling.
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“ Townships Act ” shall mean the Townships Act of the 
Transvaal, Act No. 33. of 1907 (as amended by the 
Act No. 34 of 1908 of the Transvaal) and any amend- 
ment thereof ; 

“ Board ” shall. mean the Board constituted by the Town- 
ships Act with the addition of the Secretary for Lands 
and the Secretary for Agriculture ; . 

“agricultural holding ” shall mean a portion of land not 
legs than one morgen in extent used solely or mainly} 

_for the purpose of agriculture or horticulture or 
for breeding or keeping.domestic animals, poultry 
or bees. 

Application 8, This Act shall apply only within the Province of the 

of Act and Transvaal and may be cited as the Agricultural Holdings 

short title. (Transvaal) Registration Act, 1919. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 41x JUNE, 1919. 

“Dorpen Wet” de Dorpen Wet van de Transvaal, Wet 
No. 33 van 1907 (zoals gewijzigd bij Wet No. 34 
van 1908, Transvaal) en elke wijziging daarvan ; 

“Baad” de Raad ingesteld bij de Dorpen Wet met 
toevoeging van de Sekretaris voor Landen en de 
Sekretaris voor Landbouw ; 

“landbouwhoeve ” een stuk grond niet kleiner dan één 
morgen, uitsluitend of hoofdzakelik gebruikt voor 
land- of tuinbouw of voor het telen of houden van 
huisdieren, pluimvee of bijen. 

8. Deze Wet is alleen van toepassing in de Provincie.Trans- Korie titel 

vyaal en kan. worden aangehaald als de Landbouwhoeven ©" tovpessin 

(Transvaal) Registratie Wet, 1919 van Wet. 

  

No. 23, 1919]. 

ACT 
To amend the law relating ‘to Bills of Exchange in 

the various Provinces in the Union. 

B IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— ; 

1. Notwithstanding anything to the contrary in any law 
To ame 
the ae of force in any Province in the Union, it shall not be necessary 

relating to to note a bill, note,-or cheque on the. day of its dishonour, 

bills of hut it shall be sufficient if such dishonoured bill, note or cheque 
exchange in : . ; 4 
the Union, be noted on the next succeeding business day, andssuch noting 

shall be equally legal and binding in respect of all parties 

to the same as if the noting had taken place on the day of 

dishonour. 

Definition. 2, In this Act “ bill,” “ note ” or “ cheque.” shall respectively 

have the meanings attached to them in the law of the Province 

‘applicable to the particular case. 

8. This Act?may "be cited as the Bills of Exchange (Time 

of Noting) Act, 1919. 
Short title. 

No. 25, 1919.] 

WET 
Tot wijziging van de wet betrekkelik wisselbrieven 

in de verschillende Provincies van de Unie. 

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

als volgt :— 

1. Niettegenstaande tegenovergestelde wettelike bepalingen Tot wijzigir 

geldende in de Provincies van de Unie-is het niet noodzakelik van de wet 
dat een wissel, promesse of cheque genoteerd wordt op betreffende 
de dag dat dezelve niet gehonoreerd wordt, doch het is vol- wwisselbriew< 
doende wanneer zulk een niet gehonoreerde wissel, : promesse 
of cheque genoteerd wordt op de eerstvolgende handelsdag, 
zullende zodanige notering even wettig en bindend zijn ten 
aanzien van alle betrokken partijen alsof de notering had 
plaats gevonden op eerstgenoemde dag. . 

2. In deze Wet hebben “ wissel,” ‘“‘ promesse ” of ‘‘ cheque ” Woord- 
respektievelik dezelfde betekenis als daaraan gehecht in de bepaling. 
wet van de Provincie toepasselik op het biezondere geval. 

3. Deze Wet kan worden aangehaald als de Wisselbrieven xorite titel. 

Noteertijd) Wet, 1919.  
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ifirmation | 
agreement in Act No. 33 of 1911, the agreement d 

in 

Harbours of the Union and the Messin 
ment Company, Limited, a copy whereo: 

suy 

out in 
iedule, 

rt title. 

No. 24, 1919.] 

ACT 
To confirm certain agreements 

Railways and Harbours Adi 
| Unien and the Messina (Trans 

Company, Limited. 

made between the 
ministration of the 
vaal) Development! : 

  

No. 24, 1919.] 

ment Company, 

WET 
Tot bevestiging van zekere overeenkomsten aangegaan 

tussen de spoorwegen- en havensadministratie 
van de Unie en de Messina (Transvaal) Develop- 

Limited. 

  
  

  

B" IT ENACTED by the King’s 

South Africa, as follows :—. 
1. Notwithstanding anything to 

M 
the Senate and the House of Ass 

th 

ost Excellent Majesty, 
mbly. of the Union of 

  June, 1918, between the Acting 
  

dule to this Act, together with the 

Company, a copy whereof is also set 

and authority are hereby conferred 
Harbours Administration for giving 
the terms of the said agreements. 

2. This Act may be cited for all 
Railway Amendment Act, 1919.. 

Schedule. 

ou 
is hereby ratified and confirmed, and 

ur 
full 

pu 

  AGREEMENT made and entered into betwee 
Ways AND HakBours of the Unron or Sovy 
ferred to as the “ Administration ’’) of the 
(TRANSVAAL) DEVELOPMENT COMPANY, aT 

or 

  
porated and registered in England (hereinafter 
pany’) of the other part: 

WITNESSETH, 

THAT wHEREAS by an Agreement dated |the 
nine hundred and eleven, entered into betwe 
Mussina (TRANSVAAL) Rattway Company, I 

by 
here 
inte 

of Railways and Harbours, and confirmed 
Parliament of the Union of South Africa 
“principal agreement”), it was provided, 
tration should work a-certain railway line 
reckoned from the day on which the whole of 
for traffic, and that if during the said period 

lin 
during any year was less than the workin ex 
deficiency should be paid to the Administratioy 
one month from the date on which a statemenit thereof shall have been 

amount payable by the 
al to four and a half per 

received in respect of the working of the 

handed to the Company, provided that 
Company should in no year exceeed a sum! 

THatT wHEREAS the principal agreement 

f 

he | 
equ 

eent. upon the cost of the line limited to £792 

THaT wHEREAS the said Messina (TRANSVA 
Limizep if in existence has no longer any intere 

was 
minor details by an agreement dated the 28th 

(000. 

Minister of Railways and Harbours and the Company. ~ : 

THaT WHEREAS the Company finds that 
shipments and to other causes connected with 
present to fulfil the terms of the said Agreemenit supplemented as afore- 

™m   said, and it has accordingly applied to the Ald 
tion of such terms, to which application the 
on certain terms and conditions. 

Ad 

‘Now, THEREFORE, THusn Presents Wrrnuss: 

THat the parties do hereby contract and 

ment and the confirmation and approval 
firmation and approval this Agreement shall b 
only. 

2. (a) For the period commencing’ 1st 
the 3rd August, 1925, the Administration 

ag 

. 1. The Administration shall during the e1 
necessary steps for obtaining the sanction of P 

hereof, 

Apri 
shal 

‘ee as follows :— 

  
its financial years, render to the Company   an &   

le contrary contained 
ited the twelfth day of 

ster of Railways and 
. (Transvaal) Develop- 
is set out in the Sche- 
plementary agreement 

' between the Minister of Railways and Harbours and the said 
b in the. said Schedule, 
all hecessary powers 
on the. Railways and 
and complete effect to 

rposes as the Messina 

1 the Minister or Rain. 
H Arrica (hereinafter re- 
e part, and the Mussina 
ED, a Company incor- 
referred.to as the ‘‘ Com- 

15th April, one thousand 
n the Company and the 
M™MITED and the Minister 
Act No. 33 of 1911 of the 
inafter referred to as the 
r alia, that the Adminis. 
ra period of ten years 
the said line was opened 
lof ten years the revenue 
6 by the Administration 
penses for that year the 

i by the Company within 

IAL) Rarnway Company, 
st in the said Agreement. 

supplemented in certain 
May, 1913, between the 

wing to restrictions of 
the war it is unable at 

istration for a modifica- 
ministration has acceded 

isting session take the 
arliament to this Agree- 

Pending such con- 
e considered provisional 

l, 1917, and ending on 
at the end of each of 

ccount framed in terms 

IJ HET BEPAALD 

als volgt :— 
1. Niettegenstaande 

Wet No. 33 van 1911, 

twaalfde dag van Junie 
van Spoorwegen en Have 
ment Company, Limite 

tussen de Minister van 
Maatschappij,. aischrift 
genoemde Schedule—bi 
bij deze worden alle n 

eenkomsten:  , 
2. Deze Wet kan vo 

OVEREENKOMST aangegaa 
SPOORWEGEN EN Havens 
genoemd “de Administratie 
VAAL) DeveLopmMent Comp. 
en geregistreerd in Engelan 
—als tweede partij : 

. Ze 

Dat NADEMAAL bij overee 
één duizend negen honderd 
en de Mussina (TRANSVAAL) 
van Spoorwegen en Havens, 
van het Parlement van de 
“de hoofdovereenkomst ”’), 
ministratie een zekere spoort 
berekend vanaf de dag da 
verkeer opengesteld zou wor 
de ontvangen inkomsten 
spoorweg door de Administr 

zou zijn aan de Maatschapp 
de Maatschappij voor één 
belopen dan vier en een ha. 

Dat NADEMAAL genoemde 

overeenkomst. 
Dat wapEMAAL de hoofdo 

.|der belangrijke onderdelen,   en de Maatschappij. ; 
Dat NADEMAAL de Maatse 

stratie aanzoek gedaan heeft 
fninistratie toegestemd 
waarden. ‘ 

stappen nemen opdat deze 

worden.   

iets 

heeft 

gekeurd en bekrachtigd worde. 
en bekrachtiging, zal deze overeenkomst slechts als voorlopig beschouwd 

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

tegengestelds voorkomende in 
wordt de overeenkomst gedateerd de 
1918, tussen de Waarnemende Minister 
ns en de Messina (Transvaal) Develop- 
d—waarvan een afschrift voorkomt 

in de Schedule tot deze Wet met supplemnentaire overeenkomst 
Spoorwegen en Havens en genoemde 

waarvan ook witeengezet is in 
deze bekrachtigd en bevestigd ; en 

dige- macht en gezag toegekend.aan 
de spoorwegen en havyensadministratie om algehele en vol- 
ledige ultvoering te geven aan de termen van genoemde over- 

r alle doeleinden aangehaald worden 
als de Messina Spoorweg Wijzigingswet 1919. 

Schedule. 
m en gesloten tussen de MInistzR van 
wan de Unie van Zuid-Afrika (hieronder 
’*) als cerste partij, en de Mzssina (Trans- 
any, Limrrep-——een Maatschappij ingelijfd 
(hieronder genoemd ‘de Maatschappij ”’) 

J HET KENNELIK. 

nkomst, gedateerd de 15de dag van April— 
en elf—aangegaan tussen de Maatschappij 
RAILWAY Company, Limrrep en de Minister 
en bekrachtigd door Wet No. 33 van 1911 
Unie van Zuid-Afrika (hieronder genoemd 
bepaald werd, onder andere, dat de Ad- 
veg zou doen werken gedurende tien jaren, 
b genoemde spoorweg in haar geheel voor 
len, en dat indien gedurende die tien jaren 
in verband met het eksploiteren van de 
tie, voor enigeen dier jaren minder zouden 

bedragen dan de eksploitatiekosten voor dat jaar, het tekort door de 
Maatschappij aan. de Administratie uitbetaald moet worden binnen een 
maand vanaf de datum waarop een desbetreffende opgaaf overhandigd 

J, met dien verstande echter dat het door 
aar verschuldigde bedrag niet meer zou 
f percent van de kosten van de lijn, die 

£792,000 niet te boven mochiten gaan. 
Mussina (TRANSVAAL) Rattway Company, 

Limrrep, indien nog bestaanide, geen belang meer heeft bij genoemde 

vereenkomst, ten aanzien van zekere min- 
aangevuld werd door een overeenkomst, 

gedateerd 28 Mei 1913, tussen de Minister van Spoorwegen en Havens 

happij vindt, dat, wégens scheepsvervoer- 
testrikties en andere omstandigheden door de oorlog ontstaan, zij op 
het ogenblik niet in staat ig 
overeenkomst, aangevuld zoals voornoemd, zodat zij bij de Admini- 

te voldoen aan de termen van bedoelde 

om wijziging dier termen, waarin de Ad- 
onder zekere bedongen termen en voor- 

ZO zig BET KENNELIK. 

Dat de partijen bij deze overeenkomen als volgt :— 
1, Gedurende de cerstvolgende zitting zal de Administratie de nodige 

overeenkomst door het Parlement goed- 
In afwachting van zulke goedkeuring 

2. (a) Voor het tijdperk béginnende met 1 April 1917 en eindigende 
met 3 Augustus 1925, zal de Administratie, aan het einde van haar 
financiéle jaren, bij de Maatschappij rekening indienen overeenkomstig   

Bevestiging 
val over- 
eenkomst 
in schedule 
uiteengezet. 

Korte 
titel.
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. and be of full force and effect. 

of the principal agreement, shewing the amount (if any)/ due by ‘he de termen van de hoofdovereenkomst, aantonende welk bedrag (indien 

Company to the Administration for such financial year by| virtue of|its\in aanmerking komende) door de Maatschappij aan de Administratie 

guarantee for that year. 

the extent only of its excess of revenué over working expen:   The Company shall thereupon out of and] to verschuldigd is voor zulk financieel jaar, uit hoofde van haar waarborg 

es as defined|voor dat jaar. Daarop zal de Maatschappij—uit en alleen voor zover 

under this Agreement for each of its corresponding fin ancial years haar inkomsten meer bedragon dan de eksploitatiekosten zoals onder 

reckoned from and commencing on the Ist July, 1917, anid so on fr 

year to year pay to the Administration in so far as such ex 

the said account of the Administration’ so rendered andi 

bmideze overeenkomst omschreven voor elk harer financiéle jaren, berekend 

cess permits,|vanaf, en beginnende met, 1 Julie 1917, en zo voortgaande van jaar 

such excess|tot jaar—aan de Administratie haar aldus ingediende rekening uit- 

so paid shall be accepted by the Administration as. payment and sai is-|betalen, voor zover zulk meerder bedrag dit toelaat, en dit exces aldus 

faction in full of such account whethor-or not the actual an 

payment be equal to’ or less than the amount of such account. 
suarantee,.as|werkelik aldus betaald wordt al dan niet even groot is als het in rekening 

in payments|gebrachte bedrag. 
expiration of the period of ten years of the Company's 

provided, in the principal agreement, the shortfalls (if any) 

made-as aforesaid. (i.e. the difference, if any, between the ar 

account rendered by the Administration and the amount 

by the Company in satisfaction thereof) shall be added tog 

sum thereof shall be divided by the figure 35,640, and 

lount of stich! nitbetaald zal door de Administratie aanvaard worden als afbetaling 

Upenjen volledige afdoening van zodanige rekening, hetzij het bedrag dat. 

Na verloop van de tien jaren waarboretijd der 

mount of any|Maatschappij, volgéens bepaling in de hoofdovereenkomst, zullen de 

actually paid tekorten (indien bestaande) in de betalingen als voornoemd (d.w.z. het 

ther and the|verschil, indien bestaande, tussen het bedrag van enige door de Ad- 

the quotient|ministratie ingediende rekening en het werkelik door de Maatschappij 

which shall be taken to be years andjor fractions of years, shall be{daarop betaalde bedrag) bij elkaar opgeteld en deze som gedeeld worden 

added to the aforesaid guarantee period of ten years 

guarantee shall be deemed to be extended thereby and tl 

Agreement will terminate ; and during such extended. perio 

tee of the Company, as provided for in the principal agree 

the provisions of the principal agreement relating theret: 
The payment by the Comp 

said, shall. be made by the Company with all despatch im 

accounts for its financial year have been duly framed, au 

ceived at its mine office, and.the amount of the excess dul 

The Company undertakes. to cause the accounts to be 8 

audited and despatched to its mine office with all reason, 

after the end of its financial year, in the same manner 

hitherto. Unless\prevented by mail delays the said pay 

made within a period of six months from the close of th 

financial year. . ° 

(6) It is agreed between the Administration and the C 

for the purpose of this clause, the Administration shall 

have rendered an account 
thousand six hundred and forty pounds) for the period 

Ist April, 1917, and ending 31st March, 1918, and that the Compa: 

excess of revenue over working expenses for that period s 

to be £17,820 (seventeen thousand eight hundred and tw 

which sum the Company shall pay to the Administration w 

of one month from the date of these presents and which| 

ministration shall accept in full satisfaction and payment 

so rendered by it subject to the terms and provisions of jparagraph 

of this clause. 

‘, ; 

(c) Should the Company not make excess of revenus 

expenses as aforesaid in any one or more of. its financial years bety 

the Ist April, 1917, and the 3rd. August, 1925, the conditions of p 

to the Company for £35,640 (thirty; 
commencing n La 

ny’s | @aangenomen wordt dat de Maatschappij voor dat tijdperk een exces 

hall be talken|van £17,820 (zeventien duizend acht honderd en twintig pond) aan 

enty pounds) inkomsten overgehouden heeft boven de eksploitatickosten, welk bedrag 

cent shal 

i 

f 
foe 

graph (a) of this clause shall equally apply and the account of the |Ad 

ministration for that year or years shall be deemed to be | 

but the amount of that account shall be regarded as a shortfall an 

dealt with as in paragraph (a) provided. 

3. It is agreed that for the purposes of calculating and defining rev 

settled in full, wo 
1 be|Schrijving van inkomsten 

ithin a period : 

sum the |Ad- een maand vanaf de datum van dit stuk, zullende deze som door de 

f the accdunt|Administratie, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen 

(a)i van. paragraaf 

over working 
yeen 
ara- 

land the said/door het getal 35,640; en: het quotient, dat aangenomen zal worden 

nereupon this|jaren voor te stellen enfof onderdelen van jaren, zal toegevoegd worden 

ithe Guaran-|aan voorncemd waarborgtijdperk van tien jaren, 

ment and! all|borgtijd zal beschouwd worden daardoor verlengd te zijn, en’ daarop 

o shall apply|zal deze overeenkomst ten einde komen; en. gedurende zulk verlengd 

any as afore-|tijdperk zal de waarborg van de Maatschappij, zoals bepaald in de 

mediately, its/hoofdovereenkomst, alsmede al de bepalingen van de hoofdovereen- 

dited and|re-|komst daarop betrekking hebbende, 

y ascertained. |gelden. 
framed hnd{haar met alie spoed gemaakt worden, onmiddellik nadat haar rekeningen 

ble despatch] voor haar financieel jaar behoorlik opgetrokken,. geauditeerd en aan haar 

as obtained|mijnkantoor’ ontvangen zijn en het bedrag van het exces behoorlik 

be| vastgesteld is. 

6 Company’sidoen optrekken, auditeren en naar haar mijnkantoor te verzenden met 

en bedoelde: waar- 

van toepassing zijn en volledig. 

Voornoemde betaling van wege de Maatschappij moet door 

De Maatschappij neemt aan de rekeningen alzo te 

alle redelike spoed, na het eind van haar financiéle jaar, op dezelfde 

wijze als tot dusver geschied is. Tenzij verhinderd door. postverzuim 

moet genoemde betaling geschieden binnen zes maanden na afsluiting 

van het financiéle jaar der Maatschappij. 

(b) De Administratie en’ de Maatschappij komen overeen, dat, voor 

lompany that de doeleinden van deze klausule, de Administratie beschouwd zal worden 

be taker, tojals een rekening bij de Maatschappij te hebben ingediend voor £35,640 

lawe|(vijf-en dertig duizend zes honderd en veertig pond) voor het tijdperk 

beginnende met 1 April 1917 en eindigende met 31 Maart 1918, en dat 

door de Maatschappij aan de Administratic betaald moet worden binnen 

(a) van deze klausule, aanvaard worden als volledige 

lafdoening en afbetaling van haar aldus ingediende rekening. 

(c) Indien de Maatschappij' geen inkomste-exces boven haar eks- 

ploitatiekosten overhoudt, zoals boven bedoeld, gedurende één of meer 

harer financiéle jaren tussen 1 April 1917 en 3 Augustus 1925, zullen de 

voorwaarden van paragraaf (a) van deze klausule eveneens van toe- 

passing zijn, en het zal beschouwd worden dat aan de rekenirig van ‘de 

Administratie voor dat jaar of die jaren volledig voldaan is, doch het 

bedrag van die rekening zal beschouwd worden als een tekort, en dit zal 

behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van paragraaf (a). 

9. Men komt overeen dat voor de doeleinden van berekening en om- 

en eksploitatickosten, ter voldocning aan 

deze overeenkomst, de rekeningen van do Maatschappij nog steeds 

gehouden zullen worden als tot heden, met uitzondering van hetgeen 

hieronder bepaald zal worden ; en dat, op verzoek, afschriften daarvan 

verstrekt zullen worden door de Maatschappij aan de Administratie. 

Door inkomsten wordt bedoeld de bedragen door de Maatschappij 

bnnelontvangen. voor hetgeen zij aan produkten verkoopt, na aftrek van 

and. working expenses for the purpose of this Agreement the Companys’ alle kosten van tegeldemaking.  Hksploitatiekosten gullen berekend 

accounts will continue to be kept as at present save as heremafter |pro 

vided ; and copies thereof will be furnished by the Company to 

Revenue will mean the amounts rece Administration upon request. 
by the Company from the sale of its products, after deduction of al 

costs of realisation. Working expenses will be computed 

and will include money paid for ore, concentrates and matte purch 

all taxes and royalties (if any) also debenture interest and a fixed 

of twenty thousand ‘pounds (£20,000) per annum instead of the 
per annun 

hitherto) which will be allowed for depreciation and wiiting dow: 

Assets, whilst actual expenditure on development wilt be includéd in}de bovengrond af, alleen ona 
ludefen niet met een ontwikkelingsdoel. 

taces|klausule zal de vordering van de Administratie tegen de Maatschappi] 

I theluit hoofde van de Spoorwegwaarborg (alhoewel een eksploitatiekoste 

of £34,600 (thirty four thousand six hundred pounds 

place of a fixed amount per ton as at present. 

purpose of development. 
the Administration against the Company by virtue of 

Guarantee (although a working expense) shall not be inclu 

expense accounts. 

Agreement erect a new Oil Flotation Plant andjor a new|Concentra 

Plant, andjor a new Converting or Smelting or Refining Plant, or i 

Development will ing 

shaft sinking, except the sinking of any new shaft from the sur: 

for the sole purpose of making new main haulage ways and not fo1 

For the purposes of this clause the clain o 
the Railway!de Maatschappij, zolang deze overeenkomst van kracht is, een nieuwe 

I 

other fresh Capital Expenditure on its properties in the Zoutpansberg Dis 

trict the Company shall be entitled to debit working expe 

with an amount of twenty per cent. (20%) on the expenditure on) any 
ition (boven het vastgestelde jaarlikse bedrag van £20,000 (twintig duizend 

brein|/pond) in dit stuk genoemd. 

havelstratie, voor verifikatiedoeleinden, de boeken, dokumenten en bewijs- 
such new Plant or Plants and such Capital Expenditur 

to the fixed annual amount of £20,000 (twenty thousand pounds) hi 

referred to. The Administration shall at. all reasonable times 

nses ann 

e in add         
.|worden zoals tans geschiedt, en zal insluiten alles wat betaald wordt 

the|voor erts, koncentraten en aangekocht ‘“ matte ” alle belastingen en 

wed |hererechten (royalties)—indien te betalen—alsmede schuldbriefinterest 

jlen een vaste som van twintig duizend pond (£20,000) per jaar, in plaats 

as at present|van de’ som van £34,600 (vier en dertig duizend zes honderd pond) 

sed,|per jaar, zoals tot heden, welke som toegestaan zal worden voor waarde- 

sum|vermindering en afschrijving 

sum|{voor ontwikkeling ingesloten zullen worden in de plaats van een vast 

hn as|bedrag per ton, zoals tans. O 

In of /schachtgraven, uitgesloten het graven van nieuwe schachten, van. 

van baten, terwijl werkelike uitgaven 

Onder ontwikkeling zal begrepen zijn 

“nieuwe hoofdophaalwegen te verkrijgen 
Voor de doeleinden. van deze 

{\zijnde) niet voor eksploitatiekosten in rekening gebracht worden. Indien 

Hed in working olieflotatie-installatie enjof een nieuwe konsentreringsinstallatie enjof 

If the Company should during the existence of| thisjeen nieuwe konverterings- of smeltings- of affineringsinstallatie zou 

ting|oprichten, of wel andere: nieuwe kapitale uitgaven zou doen voor haar 

nour |eigendommen ‘in het distrikt Zoutpansberg, zal de Maatschappij gerech- 

-|tigd zijn haar eksploitatiekosten jaarliks te debiteren met een bedrag   Lally|van twintig percent (20%) van de uitgaven in verband met enigerlei 

zodanige nicuwe installatie of installaties en zulke kapitale uitgaven 

Op alle redelike tijden zal de Admini-
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access to the books, records and vouchers of the Company for the pur- 
poses of verification. The Administration and its Officials shail treat 
all information obtained by it from examination of the Company’s 
books, records, etc., as strictly confidential. 

4, Subject to the provisions of clause Six the Company shall during 
the continuance of this Agreement continue its mining operations (ex- 
clusive of development and shaft sinking) to the maximum extent 
warranted by the capacity of the plant available and by the amount 
of ore and other material available for mining and treatment, and the 
Government Mining Engineer shall decide whether the Company is 
carrying out this provision satisfactorily ; provided that if the Govern- 
ment Mining Engineer is satisfied by representations made by the Com- 
pany at any time hereafter that the conditions are such as to make it 
necessary, owing to non-payability of ore, to war conditions, to strikes, 
to the act of God to vis major, to civil commotion, scarcity of labour, 
or to sitnilar difficulties, to reduce or limit the Company’s mining opera- 
tions, the Government Mining Engineer shall in his discretion authorise 
the Company in writing to make such reduction in the then mining 
operations as he may consider adequate or necessary in the circum- 
stances, provided that if the Company be dissatisfied with the ruling 
of the Government Mining Engineer it may appeal to the Minister of 
Mines whose decision shall be final. When considering any application 
by the Company for such a reduction in the mining operations, the 
Government Mining Engineer may call upon the Company to produce 
oral evidence as well as its. books, plans and such other documentary 
evidence as he may require. The Government Mining Engineer shall 
at all times by himself or his. duly appointed officer have the right of 
examining the Company’s mines and works and books for the purpose 
of satisfying himself that the mining operations of the Company are 
being properly and satisfactorily conducted in terms of the conditions 
of this Agreement. 

5. Should the Company at any time during the continuance of this 
Agreement ceasé to-carry on its mining operations to the satisfaction 
of the Government Mining Engineer as aforesaid for a period of one 
month after he has given.the Company written notice setting out the 
matter or matters with which he is dissatisfied, or should proceedings 
be taken for liquidation of the Company, or should the Company not 
comply with the provisions of this Agreement, the Administration shall 
be entitled by written notice to the Company to terminate this Agreement 
forthwith, and in that case the benefits conferred upon the Company 
by this Agreement shall cease and the principal agreement shall be 
deemed to be again operative, unafiected by this Agreement, and the 
Administration’s claim, under the principal agreement shall revive in 
the same manner as though this agreement had not been made, and the 
Administration shall be entitled to claim payment of such moneys as 
may be due ot payable to it, and any payments made by the Company 
to the Administration under this Agreement shall be reckoned as pay- 
ments on account of the Hability under the principal agreement. 

6. If the amount realised and received by the Company for the sale 
of its products be not equal to all of its working expenses as defined 
in this Agreement for any period of at least three consecutive months 
during the continuance of this Agreement, the Company shall have the 
option either to continue only to keep the plant in proper condition 
and to keep the mine or mines de-watered so that thereafter working 
operations may be recommenced without difficulty or. delay, or else 
to give written notice to the Administration forthwith to terminate 
this Agreement, and thereupon this Agreement shall cease and the prin- 
cipal agreement shall be deemed. to be again operative, unaffected by 
this Agreement, and the Administration’s claim under the principal 
agreement shall revive in the same manner as though this Agreement 
had not been made, and the Administration shall be entitled to claim 
payment of such moneys as may be due or payable to it. _ 

7, The Company may not until the principal agreement is revived 
increase its debentures or effect any further mortgage of its fixed property 
without the consent in writing of the Administration for that purpose 
first had and obtained. , 

Given under the hands of the said parties at the places and on the 
dates respectively set opposite to their signatures. 

Signed by the Acting Minister of Railways and Harbours at Pretoria 
on the twelfth day of June, 1918. ‘ 

(Sed.) T. WATT. 

As Witnesses : 

(Se¢d.) C. A. Wenrzer. 
(Sged.) W. H. 8. Bern. 

Signed by Augustus Bachelder Emery in his capacity as the General 
Manager of the Company and as such duly authorised to act herein, at 
Johannesburg on the twelfth day of June, 1918. 

, (Sed.) A. B. EMERY 

As Witnesses : ° 

(Sgd.) C. A. Wenrzzr. 
(Sgd.) W. H. 8. Burt. 

stukken van de Maatschappij mogen inzien... De Administratie en haar 
beambten zullen-alle informatie, verkregen bij het inzien van de boeken, 
dokumenten, enz., der Maatschappij, als streng vertrouwelik behan- 
delen. 

4, Met inachtneming van de bepalingen van klausule Zes, zal de 
Maatschappij, zolang deze overeenkomst geldt, haar mijnwerkzaamheden 
voortzetten (buiten ontwikkelingswerk en schachtgraven) tot het mak- 
simum van werk dat gewaarborgd wordt door de beschikbare installatie 
en door de hoeveelheden erts en andere materialen die voor delvings- 
en behandelingsdoeleinden voorhanden zijn ; en de Regeringsmijninge- 
nieur zal uitmaken of de Maatschappij aan deze bepaling al dan niet op 
bevredigende wijze voldoet ; indien evenwel de Regeringsmijningenieur 
overtuigd is, tengevolge van- representaties te eniger tijd hierna van 
wege de Maatschappij gemaakt, dat de toestanden van zulk een aard 
zijn dat het nodig wordt om-—~wegens het niet betaalbaar zijn van erts, 
wegens oorlogstoestanden, werkstakingen, Hogere Macht, overmacht, 
burgerlike beroeringen, schaarste aan arbeidskrachten, of iets derge- 
lijiks—de mijnwerkzaamheden van de Maatschappij te verminderen of 
te beperken, zal de Regeringsmijningenieur naar eigen goeddunken 
de. Maatschappij schriftelik mogen machtigen haar mijnoperaties tot 
zodanige mate in te korten als hij onder de omstandigheden voldoende 
of noodzakelik mog» vinden ; indien echter de Maatschappij ontevreden 
is met zulke regeling van de Regeringsmijningenieur, mag zij zich be- 
roepen op de Minister van Mijnwezen, wiens beslissing finaal zal zijn. 
Wanneer de Regeringsmijningenieur enig aanzoek van de Maatschappij 
tot zulke inkorting van mijnoperaties, te beoordelen heeft, mag hij de 
Maatschappij vragen’om, behalve haar boeken, plattegrond-tekeningen 
en zodanig ander dokumentair bewijs als hij nodig mag hebben, ook 
mondeling bewijs te leveren. Te eniger tijd zal de Regeringsmijninge- 
nieur, zelf of door tussenkomst van een beambte behoorlik door hem 
benoemd, het recht hebben de mijnen, werken en boeken van de Maat- 
achappij te bezichtigen, ten einde zich te overtuigen dat de mijnoperaties 
van de Maatschappij op’ behoorlike en bevredigende wijze geschieden, 
overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst neergelegd. 

5. Indien de Maatschappii, te eniger tijd zolang deze overeenkomst van 
kracht is, in gebreke blijft haar mijnoperaties ten uitvoer te brengen 
tot genoegen van de Regeringsmijningenieur, zoals bovenbedoeld, en 
wel nadat hij haar reeds sedert cen maand schriftelik in kennis gesteld 
heeft met de zaak of zaken waarover hij ontevreden is, of indien er iets 
gedaan wordt tot likwidatie van de Maatschappij, of indien de Maat- 
schappij de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt, zal de 
Administratie gerechtigd zijn om, door middel van schriftelike kennis- 
geving aan de Maatschappij, deze overeenkomst onmiddellik te herroepen; 
en in dit geval zullen de voordelen aan de Maatschappij toegekend door 
deze overeenkomst ophouden, en zal de hoofdovereenkomst weer als 
geldig beschouwd worden, ondanks deze overeenkomst, en zal de vor- 
dering, waarop de Administratie recht heeft volgens de hoofdovereen- 
komst, weder gelden, alsof deze overeenkomst nooit bestaan heeft, en 
zal de Administiatio betaling kunnen eisen van zulke bedragen als 
aan haar verschuldigd of betaalbaar zijn, en zulien enigerlei uitbe- 

‘jtalingen door de Maatschappij aan de Administratie gedaan krachtens 
Jeze overeenkomst, beschouwd worden als betalingen op rekening van 
Je schuldplichtigheid krachtens de ‘hoofdovereenkomst bestaande. 

6. Indien het bedrag door de Maatschappij gerealiseerd en ontvangen 
voor verkoop van haar opbrengst, niet opweegt tegen al haar eksploitatie- 
kosten; zoals in deze overeenkomst. omschreven, voor enig tijdperk van 
minstens drie achtereenvolgende maandén, zolang deze overeenkomst 
van kracht is, zal zij mogen kiezen : of slechts haar installatie behoorlik 
te onderhouden en de mijn of mijnen van water vrij te houden opdat 
er weer eens zonder verzuim of moeite met het werk een begin gemaakt 
zou kunnen worden, 6f aan de Administratie schriftelik kennis te geven 
van dadelike herroeping dezer overeenkomst; en daarop zal deze 
overeenkomst ophouden te bestaan, en zal de hoofdovereenkomst 
weder als geldig beschouwd,avorden, ondanks deze overeenkomst ; en 
de vordering waarop de Administratie krachtens de hoofdovereenkomst 
gerechtigd was, zal weder van kracht zijn, alsof deze overeenkomst 
nooit bestaan. heeft, en de Adrninistratie zal betaling mogen eisen van 
zulke geldsommen als: aan haar verschuldigd of betaalbaar mogen 
zijn. . , 

7. Voordat de hoofdovereenkomst weder van kracht wordt mag de 
Maatschappij haar tegen, obligaties opgenomen kapitaal niet vermeer- 
deren of haar vast eigendom verder verbinden, zonder dat vooraf 
schriftelike toestemming daartoe verkregen zal zijn van de Admini- 
stratie. to 

Door VOORMELDE PARTIJEN getekend op de plaatsen en datums 
respektiovelik tegenover hun handtekeningen geplaatst. 

Ondertekend: door de Waarnemende Minister van Spoorwegen en 
Havens te Pretoria op de twaalfde dag van Junie 1918. 

. (w.g.) T. WATT. 
Getuigen : . ‘ 

(w.g.) C. A. WentzEn. ¢ 
7 (w.g.) W. H. 8. Benn. 

Ondertekend door Augustus Bachelder Emery, in zijn kapaciteit als 
Algemeric Bestuurder van de Maatschappij, en als zodanig behoorlilk 
gemachtigd om in deze te handelen, te Johannesburg op de twaalfde 
dag van Junie 1918. 

(w.g.) A. B. EMERY. 
Getuigen : 

( 
( 

A. WENTZEL,   wig.) C. 
wig.) W. H. 8. Benn: 

os 

vil
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Drrp or Aerremenr made and entered into by and between the 
Honourable Henry Burton, i.C., in his capacity as the Minister oF 
RAILWAYS AND Harrours of the Union of South Africa and as such 
representing the GovERNMENT or tae Union in its Department ot 
Railways and Harbours (hereinafter referred to as the “ Administration ”’) 
of the one part, and the Mussina (TRANSvVAaL) DeveLopmMENT COMPANY; 
Lmirep, a Company incorporated and registered in England (here- 
inafter referred to as the “‘ Messina Company’’),. of the other part, 

WItTNESSETH ! 

THAT WHEREAS by an agreement dated the fifteenth day of April, 
“1914; entered into between the Messina Company and the Administration 
and confirmed by Parliament by Act No, 33 of 1911, it was provided, 
inter alia, that the Administration should work a certain railway line 
for a period of ten years reckoned from the day on which the whole 
of the said line was opened for traffic, and that if during that period 
the revenue received in respect of working the line was less than the 
working expenses for any year the deficiency should be paid to the 
Administration ,-by the Messina Company, provided that the amount 
payable by the Messina Company in any year should be limited as in 
the said agreement provided ; 

AND WHEREAS thé said agreement was supplemented in certain minor 
details by an agreement dated the twenty-eighth day of May, 1913, 
between the Administration and the Messina Company ; 

AND wHERzEAS the Messina Company owing to certain causes connected 
with the war became unable to fulfil the terms of the said agreement 

and applied to the Administration for a modification of such terms 

and asuspension of others, and an agreement to that effect was according 
ly made between the parties on the twelfth day of June, 1918 (herein- 
after referred to as'the “ June, 1918, Agreement”), but subject to the 
approval of Parliament ;. , ‘ 

AND WHEREAS the parties have agreed to further amend the June, 

1918, Agreement, limiting the Company’s right to pay dividends out 
of excess profits ; : ; uy 

Now; THEREFORE, THESH PreseNTs WITNESS ; 

Tat the said parties have further agreed that the following paragraph 

shall be read in conjunction with and shall be deemed to be incorporated 
in Clause Two of the June, 1918, Agreement, that is to say: 

‘“(q) During the period ending on the third day of August, One 
“thousand nine hundred and twenty-five, no dividend shall 
be paid by the Company in any one year in excess of ten per 
cent. of its present capital, unless and until all shortfalls, as 

described in paragraph (a) of this clause, that may have 
aceurnulated wp to that time, shall have been fully paid to the) 
Admainistration.” . 

Given under the hands of the said parties at the places and on the 
dates respectively set opposite to their signatures. 

Signed by the Minister of Railways and Harbours at Cape Town 
on the 6th day’ of May, 1919. 

(Sed.) HENRY BURTON. 
As Witnesses : . 

(Sed.) G. W. Pingineron. 
; (Sed.) C. M. Horre. 

Signed at Messina on the twenty-first day of April, 1919, by George 

Herbert Garside, and at Johannesburg by William Whyte, on the seven- 

teenth day of April, 1919, they the said George Herbert Garside and 

William Whyte acting herein in their capacity as the duly authorised 
Agents in South Africa.of the Messina Company. 

: (Sed.) G. H. GARSTDE. 
(Sed.) W. WHYTE. 

As Witnesses to the signature of George Herbert Garside : 

(Sed.) J. Wrrenr. 
(Sed.) F. EH. Hucxetty. 

As Witnesses to the signature of William Whyte: 
(Sgd.) E. Youne. 
(Sgd.} P. Macpowarn.   

OVEREENEKOMST anngegaan en gesloten tussen de Edele Hznrr 
Burton, K.C., in zijn hoedanigheid als de MrnisteR van SPOORWEGEN 
mx Havens van de Unie van Zuid-Afrika, en als zulks de REGERING 
VAN DE Unix vertegenwoordigende (Departement van  Spoorwegen 
an Havens, hieronder génoemd de “ Administratie’’), als eerste parti], 
en de Mussina (TRansvaaL) DEvELCpMENT Company, LIMITED, een 
Maatschappij ingelijfd en geregistreerd in Engeland (hieronder genoemd 
de “Messina Maatschappij’’), als tweede partij, 

ZlJ HET KENNELIK 

Dar nwapEMAaL bij overeenkomst, gedateerd de 15de dag yan April 
1911, aangegaan tussen de Messina Maatschappij en de Administratie, 
en bekrachtigd door het Parlement door Wet No. 33 van 1911, bepaald 
werd inter alia dat de Administratie een zekere spocrweg zou doen 
werken gedurende een tijdperk van tien jaren, berekend vanal de dag 
dat genoemde spoorweg in haar geheel voor verkeer opengesteld zou 
worden, en dat indien gedurende dat tijdperk de ontvangen inkomsten 
in verband met het exploiteren.van de spoorweg minder zouden bedragen 
dan de exploitatiekosten voor enig dier jaren het tekort door de Messina 
Maatschappij aan de Administratie uitbetaald moest worden met dien 
verstande echter dat het door de Messina Maatschappij te betalen 
bedrag in enig jaar beperkt zou worden als voorzien in de genoemde 
overeenkomst ; 

EIN NADEMAAL genoemde overeenkomst ten aanzien van zekere minder 
belangrijke onderdelen aangevuld werd door een overeenkomst, gedateerd 
28 Mei 1913, tussen de Administratie en de-Messina Maatschappij ; 

Ex NADeMAAL de Messina Maatschappij vindt dat wegens zekere 
met de oorlog in verband stannde oorzaken zij niet in staat is te voldoen 
aan de terrmen van genoemde overeenkomst en bij de Administratie 
aanzosk gedaan heeft tot wijziging van zulke termen en uitstel van 
volvoering van anderen, en cen overeenkomst te dien effekte gevolgelik 
gemaalkt werd tussen de partijen op de 12de dag van Junie 1918 (hier- 
onder genoemd de Junie 1918 Overcenkomst), doch onderhevig aan 
goedkeuring door het Parlement ; 

Ein NADEMAAL de partijen overeengekomen zijn de Junie 1918 Over- 
eenkomst verder te wijzigen, het recht van de Maatschappij beperkende 
betreffende uitkering van dividenden. uit ekstra winst ; 

ZO ZIJ HET KENNELUK: | 

Dat genoemde partijen verder overeengekomen zijn dat de volgende 
paragraaf tezamen gelezen moet worden en geacht zal worden opgenomen 
te zijn. in Klausule Twee van de Junie 1918 Overeenkomst, dat is te 
neggen :. . 

““(d) Gedurends het tijdperk eimdigende op de derde dag van 
Augustus, Een duizend negen honderd vijf en twintig zal 
géen dividend door de Maatschappij uitbetaald. worden in 
enig jaar, tien percent van haar tegenwoordig kapitaal te 
bovengaande, tenzij en totdat alle tekorten, omschreven in 
paragraaf (a) van deze klausule ten volle betaald zijn aan de 
Administratie.” 

Door VOORMELDE PaRtiyEN getekend op de plaatsen en datums 
respektievelik tegenover hun handtekeningen geplaatst. 

Ondertekend door de Minister van Spoorwegen en Havens te Kaapstad 
op de 6de dag van Mei 1919. 

. (w.g.) HENRY BURTON, 
Getuigen : : 

(w.g.) G. W. Pinxineron. 
(w.g.) CO. M. Horrn. 

Ondertekend te Messina op de cen en twintigste dag van April 1919, 
door George Herbert Garside, en te Johannesburg door William Whyte, 
op de zeventiende dag van April 1919, gencemde George Herbert Garside, 
en William Whyte, hierin handelende in hun hoedanigheid als de behoorlik 
gemachtigde Agenten in Zuid-Afrika van de Messina Maatschappij. 

(w.g.) G. H. GARSIDE. 
. (w.g.) W. WHYTE. 

Getuigen voor de handtekening van George Herbert Garside : 

(w.g.) J. Wriewr. 
(w.g.) F. EL Hucretrr. 

> 

Getwigen voor de handiekening van Wilkam Whyte: 

(w.g.) E. Youne. 
(w.g.) P. Macponarp.
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ments. When the total amount advanced$in respect of a 

contributor has been paid by him or whenthe has paid the 
amounts due from him under sub-section (2), his period of 
pensionable employment shall be reckoned from ‘the. date 
from which his pensionable service originally commenced. 
Any contribution payable in respect of a period of past con- 
tinuous employment and unpaid at the date of the contributor’s 
resignation shall remain subject to such conditions as are 
prescribed in the pension statute. In the event of the termi- 
nation’ of the employment of the contributor for any reason 
whatever before the total amount to be repaid or to be paid 
by him has been fully paid, the amount still unpaid shall be 
recovered by deduction from any benefits payable under the 
pension statute. 

(4) Whenever the resignation was that of a member of the 
services (as defined in section thirty-seven of the principal 
Act) and the resignation was effected by the purchase by 
such member of his discharge, the amount so paid by him 
shall be refunded to him. 

(5) If by reason of absence on military service a member 
of the services (defined as aforesaid) was unable to or did 
not signify, within the period prescribed by proviso (a) of 
sub-section (2) of section thirty-nine of the principal Act, his 
intention to contribute to the Union Defence, Police and 
Prisons Services Pension Fund, such member may signify 
such intention within one month after the date of his return 

to his duties in the service or within one month of the date 
of the promulgation of this Act, whichever date is the later. 

2. There shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund 
or out of the revenue of the Provincial Administration con- 
cerned (as the case may be) into the appropriate pension or 
superannuation fund— , 

(a) an amount equal to the total of the contributions] - 
mentioned in sub-sections (2) and (3) of section one ; 

(6) interest, at the rate of eight per cent. per annum 
compounded annually on the thirty-first day of March, 
on the contributions mentioned in sub-sections (2) 
and (3) of section one, to the date of the person’s 
re-admission ; 

(c) interest, at the rate of four per cent. per annum 
compounded annually on the thirty-first day of 
March, on each amount repayable under the second 
paragraph of sub-section (2) of section one from the 
date when the amount was issued: from the pension 
or superannuation fund to the date of the person’s 
re-admission ; 

(d) interest, at the rate of four per cent. per annum 
compounded annually ag at the thirty-first day of 
March, on the amounts payable under paragraphs 
(b) and (c) of this section and unpaid after the date 
of the person’s re-admission. ; 

. 8. An officer appointed on probation in accordance with 
section ten of the principal Act, who proceeded on military 

nerement of service before completing the period of probation authorized 
officers on 
orobation. 

or required by that section, may, on his return from military 
service and on the subsequent confirmation of his appointment 
in accordance with that section, be advanced to the salary 
which he would have obtained if he had not proceeded on 
military. service. Such officer may also be granted the benefit 
of such increments as would have accrued to him if he had 
been confirmed in his appointment before proceeding on 
military service. : 

  

' 

de bijdragen betaalbaar voor het lopende diensttijdperk, 
niet meer bedraagt dan zes percent van zijn pensioendragende 
exolumenten. Wanneer het totale bedrag, in verband met 
een bijdrager voorgeschoten, door hém betaald is, of wanneer 
hij de van zijn kant, oveteenkomstig onder-artikel (2), ver- 
schuldigde bedragen betaald heeft, zal zijn pensioendragende 
diensttijd berekend worden vanaf de datum waarop zijn 
pensioendragende dienst oorspronkelik een aanvang nam. 
Hinige bijdrage betaalbaar ten opzichte van een verleden en 
doorlopend tijdperk, en nog niet betaald op de datum van de 
bijdragers bedanking, zal onderhevig blijven aan zulke voor- 
waatden als neergelegd zijn in de pensioenwet. In’ geval 
de dienst van de bijdrager ten einde komt, om welke reden - 
ook, voordat het door hem te betalen bedrag ten volle op- 
betaald is, zal het nog onbetaalde bedrag afgetrokken worden 
van voordelen overeenkomstig de pensioenwet betaalbaar. 

(4) In geval de bedanking die was van een lid van de diensten 
(zoals omschreven in artikel zeven en dertig van de hooidwet), 
terwijl de bedanking bewerkstelligd werd doordat zulk lid 
zich vrijkocht, zal het aldus door hem betaalde bedrag aan 

hem terugbetaald worden. 
(5) Indien, om reden van afwezigheid op militaire dienst, 

een lid van de diensten (omschreven als voornoemd) niet in 
staat was te kennen te geven of niet te kennen gegeven heeft, 
binnen het tijdperk gesteld in voorbehoudsbepaling (a) van 
onder-artikel (2) van artikel negen en dertig van de hoofdwet, 
dat hij voornemens was bij te dragen tot het Unie Verdedigings-, 
Politie- en Gevangenisdiensten Pensioenfonds, mag zulk lid 
kennis geven van zodanig voornemen binnen een maand na 
de datum van zijn terugkeer tot zijn werkzaamheden in de 
dienst, of wel binnen een maand vanat de datum van publikatie 
dezer Wet, naar gelang een der beide datums de jongste is. 

9. Ter zal betaald worden uit het Gekonsolideerde Inkomste- Terugbe- 

fonds of uit de inkomsten der betreffende Provinciale Admini- 
stratie (naar bevind van zaken) in het daarvoor aangewezen 
pensioen- of superannuatiefonds— 

opgenoemd in onder-artikels (2) en (3) van artikel 
een. 

(b) rente ten bedrage van acht 
voor samengestelde interest berekend op dé een 
en dertigste dag van Maart, voor de hijdragen 
opgenoemd in onder-artikels (2) en (3) van 
artikel een, tot de datum waarop de betreffende 

persoon weder in de dienst opgenomen werd; . 
(c) rente ten bedrage van vier percent per jaar, jaarliks 

taling aan 
‘pensioen- 
fonds. 

(a) een bedrag even groot als de gezamenlike bijdragen — 

percent per jaar, jaarliks , 

voor samengestelde interest berekend op de een _ 
en dertigste dag van Maart, voor elk bedrag terug 
te betalen overeenkomstig de tweede paragraaf 
van onder-artikel (2) van artikel cen, vanaf de datum 
dat zulk bedrag betaald werd uit bet pensioen- of 
superannuatiefonds tot de datum waarop de be- 
trefiende persoon weder opgenomen werd in de 

- dienst ; 
(d) rente ten bedrage van vier percent per jaar, jaarliks 

voor samengestelde interest berekend op de een 
"en dertigste dag van Maart, voor de bedragen be- 

taalbaar overeenkomstig paragrafen (b) en (c) van 
dit artikel en nog onbetaald na de datum waarop 
de betrefiende persoon weder opgenomén werd in 
de dienst. 

3. Een beambte op proef aangesteld, overeenkomstig artikel 
tien van de hoofdwet, die militaire dienst ging verrichten 
alvoreris' het door dat artikel geautoriseerde of vereiste proef- 
tijdperk uitgediend te hebben, mag, bij terugkeer van militaire 
dienst, en na daaropvolgende bevestiging van zijn aanstelling 

Bevordering 
en salaris- 
verhoging 
voor proef- 
beambten 

overeenkomstig dat artikel, de salarisverhoging krijgen welke 
hem toegekend geweest zou zijn indien hij niet op militaire 
dienst gegaan ware. Zodanige beambte mag ook het voordeel 
genieten van zulke salarisverhogingen als hem ten deel gevallen 
zouden zijn indien hij vast aangesteld ware alvorens op militaire 
dienst te gaan.  
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4, Anything to the contrary notw. 
Act, or in the Police Act, 1912, or 
matories Act, 1911, or in the South 
or in any regulations made under an y 
who has been on military service dm 

Cc he became enrolled for military servi 

notwithstanding that he has attair 
such appointment, be appointed to 
that such person’s application for alp 
within six months after the date of hi 
service or within six months after th 
of this Act, whichever date is the | 

5, Any person who, at the date of 
service was under the maximum ag 
(2) of section fowr of the principal 
qualifying examination prescribed | 
section before the expiry of two ye 
of this Act and is qualified in other 
appointment in the administrative 
withstanding that he may then be 
age. 

6. Notwithstanding anything to 
in section twenty-four of Natal Go 
of 1905, any period during which a 4 
superannuation fund was seconded 
Africa or the occupied tetritory in 
subject to the payment of supe 
be regarded as service for pension. 

Provisions as to persons employed in 
service. 

7. (1) Anything to the contrary 
Railways and Harbours Service Act 
thereof or in any regulation mad 
who, having been employed in th¢ 
defined), resigned his office or post t 
enrolled for military service and w 
actually was so enrolled or, having 
presented himself for enrolment { 

    
4 

I 

respects, be eligib’ 
and clerical divis 

albove the said m 

Y   
grounds or for other reasons, may ber 
and appointed to the office or post 
to any other office or post of at le 
he is suitable, if he makes applieatip 

(a) within six months after his 
service; or (as the case mh 

(6) within® six months after hit 
or, In any case, within six mont 
of this Act. 

(2) Any such person so re-admitte 
been, during the period between th 
office or post and the date of his re 
leave of absence without pay, and 
pension statute, the period of such 
be included in calculating his period o 

Provided that such period of leay 
be reckoned as part of such person’ 
for pension purposes if— 

(a) he elects within three mont 
(i) the promulgation of ti 

(ii) the date of his re-a 
whichever is the later: 

_ (ili) his admission to perm 
became eligible for per 
after his return to dr 

pay, such contributions to a 
fund as he would have md 

  

iS 

Ss 

Ss 

e| 

S 

hstanding in the 
in the Prisons an 
Africa Defence Al 
of those Acts, au 
d was at the dé 

ce eligible for app 
{o & post in the administrative and 
general division of the public servi 
as defined by section thirty-seven of 

le 
a 

his enr 
rescribed by su 
t shall, if he p 

b-section (1 
sis after the promulgation 

le for an 

p 
Alc 
Vv Su 

the contrary ¢ 
srnment Notice 

amber of the Nat 

r service in Brit 

erman Hast Afri 

nnuation contr 

the railways and 

notwithstanding 
1912, or any amendment 
thereunder, any 
service (as in ¢ 

hlerein in order to 

ithin a reasonabl 

within a reasonabl 

S rejected on 
-admitted to th 
which he so res 

t equal status f 
n to the Admin 
discharge from 

shall be deemed 
date he so resigned his 
dmission, on au 

for the purpos 
leave without p 
continuous empl 
without pay sh 
continuous emp 

hs after— 

“is Act; 

mission to the   

3| 

d 

period of leave 
pension or superannuation 

e or have been 

principal 
d Refor- 

ct, 1912, 
y person 
te when 

ointment 
clerical division or the 

e or in “the g 
the principal Al 

d the maximum 

ny such post: 
pointment shall 

s discharge from 

date of the pron 
ter. 

ervices ”’ 

ct, may, 

age for 
Provided 

Ibe made 

military 
\ulgation 

military 
b-section 

sses the 

of that 

lon, not- 
laximum 

ontained 
No. 567 

al police 

ish East 

ica shall, 
butions, 

harbours 

in the 

| person 
hat Act 
| become 

e period 

e period 
medical 

@ service 

gned or 
t which 

istration 

military 

rejection as aforesaid ; |: 
after the promulgation | 

to have 

thorized 

é of the 

ay shall 
yment : 

all only 
oyment 

service, 

anent employment (if he 
manent employment only 

*y 
to make, in respect of that without 

obliged                   
  

4. Niettegenstaande iets tegengestelds voorkomende in de Leeftijds 
hoofdwet of in de Politiewet, 1912, of in de Wet op Ge- 8feus varia- 
vangenissen en Verbetergestichten, 1911, of in de Zuid-Afrika “'* YOO" 
Verdedigings Wet, 
deze wetten opgeti 
was en ten tijde v 
merking kwam vo 
stratieve en klerkelike afdeling of algemene afdeling van de 

aansteling 
1912, of in enigerlei onder in de Staats regulaties 

okken, mag iemand die op militaire dienst dienst, van 
n zijn inschrijving voor die dienst in aan- (egenen die Ik : van d dmini- °P aktieve rT aanstelling in een post van de admini- diengt waren. 

Staatsdienst of van “de diensten” omschreven in artikel 
zeven en dertig van de hoofdwet, in enige zodanige post worden 
aangesteld, al heeft hij de maksimum leeftijdsgrens voor 
zulke aanstelling eeds bereikt : 

Evenwel moet zo 

‘worden binnen zes 

uit militaire dienst 

van deze Wet, naan 

5. Iemand die, té 
dienst, de hoogste 

iemands aanzoek om aanstelling ingediend 
maanden na de datum van zijn ontslag 
of wel binnen zes maanden na publikatie 
gelang een dezer beide datums de jongste is. 
n tijde van zijn inschrijving voor militaire Aanstelling 
leeftijdsgrens, in onder-artikel (2) van in admini- 

artikel wer van de hoofdwet neergelegd, nog niet bereikt stratieve 
had, zal, indien hij 
geschreven door onder-artikel (1) van dat artikel, en wel 
voordat deze Wet 
indien hij, in ande 

en klerkelike 
afdeling nog 

‘4 mogelik na 
wee Jaren van kracht geweest zal zijn, en bereiking 
re opzichten bevoegd is, in aanmerking van hoogste 

slaagt in het kwalificerend eksamen voor- 

komen voor een aanstelling in de administratieve en klerkelike leettijds 
afdeling, al zou hij dan reeds de bedoelde hoogste leeftijdsgrens 
bereikt hebben. 

6. Niettegenstaan 

grens. 

de iets tegengestelds voorkomende in artikel Dienst. voor 
vier en twintig van de Natalse Regeringskennisgeving No. de doel- 
567 van 1905, zal 
van het Natalse F 
gestaan werd in 
van Duits Oost-A 
betaling van super 
dienst voor pensig 

Voorziening voor p 

de Spoorweg en. 

enig tijdperk, gedurende hetwelk een lid eden van -S : : het Natalse olitie Superannuatiefonds voor dienst af- Politie super- 
mits Oost-Afrika of in het bezette gebied annuatie- 
rika, en wel met inachtneming van de fonds. 
annuatiebijdragen, beschouwd worden als 
endoelecinden. 

rsonen geémployeerd in de spoorwegen- en 
havensdienst. 

avendienst Wet, 1912, of in enige wijzi- neming in, 

7. (1) weg Havend iets tegengestelds voorkomende in Wederop- 

ging daarvan, of in 
mag iemand—die, 1 
omschrijving in gend 
hebbende ten eind 
schrijven en binnen 
werd, of, na zich bin 
aangemeld, afgewe 
—-weder in de dien 
ambt of de post wa 
ambt of post van m 
is, indien hij daart 

(a) binnen zes 
of (naar b 

(6) binnen zes 1 
te zijn; 

of, in ieder geval bin 
Wet. 

(2) Iemand aldus 
op geautoriseerd vy 
gedurende. de tijd 
of post en de datu 
en voor de doelein 
tijdperk, zonder bet 
van zijn doorlopen 
tijdperk zonder bet 
als deel uitmakende 
pensioendoeleinden 

(a) hij verkiest 
(i) de put 

(ii) de dat 
naar g 
is; of 

(iil) zijn o 
hij vo 
slechts 

ten opzicht 
zodanige b 
superannua 

hen redelike tijd voor inschrijving te hebben 

emigertel regulaties daaronder opgetrokken, spoorwegen- . vanat pit dig en havens- de dienst geweest zijnde overeenkomstig dienst, van 
emde Wet, en voor zijnambt daarin bedankt personen 
e zich voor militaire dienst te doen in- die voor 
redelike tijd werkelik aldus ingeschreven ‘lez dienst 

= bedankt 
; hebben om 

en werd om mediese of andere redenen zich voor 
% opgenomen worden en aangesteld in het militaire 

prvoor hij aldus bedankte of in enig ander ‘lienst_ te 

be aanzoek doet bij de Administratie— 

laten in- nstens gelijke status waarvoor hij geschikt schrijven. 

maanden na ontslag uit militaire dienst ; 
evind van zaken) 
haanden na, zoals boven bedoeld, afgewezen 

nen zes maanden na afkondiging van deze 

weder opgenomen zal beschouwd worden 
erlof, zonder betaling, geweest te zijn, 
ussen bedoelde bedanking voor zijn ambt 
m van zijn wederopneming in de dienst ; 
den van de pensioenwet zal zulk verlof- 
aling, ingesloten worden bij de berekening 
de diensttijd: Evenwel zal zulk verlof- 
uling slechts in rekening gebracht worden 
van zo iemands doorlopende dienst voor 

indien— 
om binnen drie maanden na— 
likatie van deze Wet; of 
jum van zijn wederopneming in de dienst, 
elang één dezer beide datums de jougste 

pneming in de permanente dienst (indien 
r permanente dienst in aanmerking komt 
na zijn terugkeer tot de dienst), 

e van dat verloftijdperk, zonder betaling, 
ijdragen te storten in een pensioen- of 
tiefonds als hij zou betaald hebben of  
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ACT WET 
To apply a further sum not exceeding one million/Tot aanwending van een verdere som niet te boven- 

five hundred thousand pounds en account of the gaande een millioen vijf honderd duizend pond 
service of the year ending the thirty-first day ten behoeve van de dienst over het jaar. eindi- 
of March, 1920. gende de een en dertigste dag van Maart 1920. 

Be IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,/77I1J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de’ 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, . 

South Africa, as follows :— - lals volet :— 

Exchequer 1. In addition to the sum appropriated by the Appropriation 1. Behalve de som beschikbaar gesteld onder de Middelen Schatkist- 
account — (Part) Act, 1919, there may be issued out of the Exchequer (Gedeelte) Wet, 1919, kunnen uit de Schatkistrekening zulke perening ' 

PL oe. 000} Account such sums of money, not exceeding in the aggregate Sommen worden getrokken, in het geheel niet te bovengaande £1,000,000 
on revenue the sum-of one million pounds for revenue services and five 
account and hundred thousand pounds for loan services as may from 
£500,000 on time to time be required for the service of the Union for the 
joan account. year ending the thirty-first day of March, 1920, until such 

time as provision is made therefor by Parliament in an Appro- 
priation Act. 

Sums issued 2. All sums issued under the provisions of this Act shall 
under,this he deemed to be advances on account of grants to be made 
Act to bey Parliament in an Appropriation Act for the year endin 
advances in PY . : mh une 
anticipation. the thirty-first day of March, 1920, and immediately on the 

‘commencement of such Appropriation Act, this Act shall 
cease to have effect and issues already made hereunder shall 
be deemed to be issues under that Appropriation Act, and 
shall be accounted for in accordance with the provisions thereof : 

Provided that no services upon which expenditure has not 
been incurred during the financial year ended the thirty-first 
day of March, 1919, or for which there is no statutory authority, 
shall be deemed to be authorized under this Act. 

Short title. 8. This Act may be cited for all purposes as the Second 
Appropriation (Part) Act, 1919. 

de som van één millioen pond voor inkomstediensten en vijf op inkomste 
honderd duizend pond voor leningsdiensten, als van tijd tot rekening en 
tijd -benodigd mochten zijn voor de dienst van de Unie over £500,000 
het jaar eindigende de een en dertigste dag van Maart 1920, op _lenings- 
tot tijd en wijle daarin door het Parlement bij een Middelen = 
Wet voorzien wordt. 

2. Alle uit kracht van deze Wet getrokken sommen worden gormmen 
beschouwd als voorschotten op rekening van gelden door het ingevolge 
Parlement bij een Middelen Wet te worden toegestaan voor 42° wet 
het jaar eindigende de een en dertigste dag van Maart 1920. getrokken 
Onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige Middelen beschouwd 

Wet, treedt deze Wet buiten werking en worden alle uit kracht als voor- 
daarvan reeds getrokken gelden beschouwd. als uitgiften uit lopige voor. 
kracht van de Middelen Wet, zullende zi] overeenkomstig de sehotten. 
voorschriften daarvan worden verantwoord: | 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende 
het financiéle jaar geéindigd de een en dertigste dag van 
Maart 1919, geen uitgaven ‘gedaan zijn, of waarvoor geen 
machtiging bij] de, wet verleend is, beschouwd zullen worden 
ingevolge deze Wet te zijn gemachtigd. ,   3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Tweede Middelen (Gedeelte) Wet, 1919. .
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Government 
work 
colonies and 
certificated 
work 
colonies. 

. under this section a Government 

Advisory 
boards. 

Persons 
liable to be 
committed 
to work 
colonies. 

No. 71 

‘poor, be summoned to appear befo 

PARLIAMENTA 

THE SEN 

[ae following Bill has been int 
' is published forthwith in ace 

O. 

‘The Senate, 

Houses of Parliament, 

Cape Town, 3rd June, 191 

BIL 
To make provision for the es 

and regulation of work c 
who may be committed 
ditions of their detenti 
therefrom; and for othe 
or incidental to such col 

IRY. NOTICE. 

ATE. 

roduced into this House and 

rdance with Standing Order 

CLOUGH, 
Clerk of the House. 

L 
tablishment, certification 
olonies; as to the persons 
thereto ; 3; as to the con- 
on therem and release 
r matters connected with 
pnnies. 

\ 

  

-|Order 

H™ 

Om v 

mpenaat, 

| Kaapstad, 3 Junie 1919. 

aarmede i in verband staand 

PARLEMENTATRE KEN 

  

volgende Wetsontwerp is in 
wordt mits deze gepubliceéerd 
No. 71. 

O. 

arlementshuizen,:   
WETSONT 

oorziening te maken voor 
srenen regelen van werk 

personen die daarheen gezor 
etreffende de voorwaard 
aarin en ontslag daaruit; e 

. DE SENAAT. 

tr 
het oprichten, certifi- 

ra 

NISGEVING. 

dit Huis ingediend en 
overeenkomstig Staande 

CLOUGH. 
- Klerk van het Huis. 

ERP | 

olonies; betreffende 
den kunnen worden; 

enh van aanhouding 
n betreffende andere 
e aangelegenheden. 

  

(Introduced by the Mx ISTER OF JUSTICE.) 
  

  

(Ingediend door de Miy1ster VAN JUSTITIE.) 
  

Bet IT ENACTED by the Kix 
' the Senate and the House 

South Africa, as follows :— 

‘Ll. (1) The Governor-General 
priated by Parliament for the pu 
work colonies to which Europe 
detention therein to learn hab 
Any colony so established is in 
Government colony ”’. 

(2) The Minister of State whi 
hereby authorized to charge 
Government colonies (in this Act 
may, subject to such conditions 
a certificate in respect of any col 
or charitable organization for pur 
(1). Such a colony is in this Act 
colony”. Grants in aid out 
Parliament may be made to a 
conditions as may be prescribe 

(3) The Minister shall notify 

or that to any other colony a ce 
shall further notify in like mann 
colony. 

(4) Any Government colony: 
this Act referred to as ‘a worl 

2. The Governor-General may 
district or other area in the Un 

board consisting of not less th 
members, each of whom shall ho 

on such conditions as the Gove 
In respect of any district, or other 
is appointed the board isin this Ac 
board”. A member of an advis 
allowances in respect of out-of-j 
him as such member, as may Db 

3. (1) Whenever any married 

(2) through himself or his 
continually in receipt o 
or 

(0) begs for money, food or 
or any minor child of his 
or 

(c) has no regular work or rea 
and refuses suitable wo 

(2) though physically capab 
cultural or industrial lah 

colonies fails or negle 
. wife or minor children ; 

(¢) unlawfully deserts his wi 
her or them without p: 

he, may, at the instance of a comm 
officer of police or of the advisor 
organization working for the re 

before, a magistrates’ court sittin 

[S.B. 9—'19.] 

o’s Most Excellent Majesty, 
f As ssembly of the Union of 

may, out of monies appro- 
rpose, establish and maintain 

ts of labour and industry. 
this Act referred to as “a 

Jom the Governor-General is 
with the administration of 
referred to as the Minister) 

as may be prescribed, -issue 

poses described in sub-section 
referred to as “a.certificated 
of monies appropriated -by 
certificated colony on such 

1. 
n the Gazette the fact that 
colony has been established 

rtificate has been issued, and 
er the situation of any such 

« colony ” 

appoint in respect of any 
ion a work colony advisory 
nm three nor more than five 
Id office for such period and 
‘nor-General may determine. 
area for which such a board 
referred toas “the advisory 
ory board shall receive such 
ocket expenses incurred by 

e prescribed. 

European person— 

wife or minor children is 

clothes or whenever his wife 

does so with his knowledge ; 

sonable means of subsistence, 
k when offered to him; or 
e of engaging in such agri- 
our as is carried on in work 
ts to properly support his 
or 

fe or minor children, leaving 
oper means of subsistence, 
issioned or non-commissioned 
ly board or of any person or 
hef and reclamation of the 

ans may be committed for: 

ny established by a religious d 

or certificated colony’ is in]. ‘7! 
in deze 

i public or private charity ;| 
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(2) 
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(3) 
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Minist 
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(4) 

2. 7 
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aanste 

dan vi 

zulke 

|bepaal 

waarv 

genoer 

raad. 

van d 

3. (J 
(a 

(b 

(¢ 

(e 

politie, 
of lich’ 
aan ar   re, or be arrested and brought 

is in camera.     te vers 

magist 

{S.B 

kan hil 

HET BEPAALD door Zijn M 
snaat en de Volksraad van de 

gt i— 
) De Goeverneur-generaal kan 

dat doel gestemde gelden, we 
ouden, waarheen, blanke pe 

n gezonden worden om daar aa 
den. Ken alzo opgerichte kol 
Regeringskolonie ” genoemd. 
De Minister van Staat, aan wie 
ze daartoe gemachtigd, de adn 
lonies opdraagt (in deze Wet g 
nderworpen aan zulke bepalir 
worden, een certifikaat verlene 

sen godsdienstig of liefdadig 
leinden omschreven i in sub-artik 

in deze Wet genoemd: een * 
en,uit daarvoor door. het Parle 
haan een gecertificeerde kol 
ke voorwaarden als voorgesch 
Wanneer een Regeringskolonie 

kolonie een certifikaat uite' 
et daarvan kennis in de Staa 
dende waar zulk een kolonie 
Hen Regeringskolonie of gecer 
Wet genoemd een “ werkkolo 

e Goeverneur-generaal kan voc 
in de Unie een adviserende 

len, bestaande wit niet minder 
ji leden. Elk lid houdt zittin 
voorwaarden als door de Gog 
d. Zulk een raad, voor enig 
or zulk een raad aangesteld 
nd “‘ de adviserende raad”’. He 
ntvangt een voorgeschreven 

or hem als lid gemaakte onka 

zelf of door zijn vrouw of 
publieke of private liefdadig 

geld, voedsel of klederen J 
vrouw of kind van hem zul 
doet; of 
geen geregeld werk of redelik 
heeft, en geschikt werk, he 
aan te nemen; of 
alhoewel lichamelik i in staat on 
werk te doen, zoals dat oj 
wordt ;. in gebreke blijft o 
minderjarige kinderen behoor 
cnwettigik zijn vrouw of 
verlaat, haar of hen achterla 
middelen van bestaan ; 

op verzoek van een officier 
of van de adviserende raad, 
am dat, zich tot taak stelt 
men of om hen op te heffen, 
chijnen, of gearresteerd en ged 
‘aat, im camera zittende. 

9—'19.]   
one wordt in deze Wet 

) Wanneer cen gehuwde blanke persoon— 

lajesteit de Koning, de 
Unie van Zuid-Afrika, 

uit door het Parlement 
rkkolonies oprichten en 
sonen ter aanhouding 

hn arbeid en viijt gewend 

Regerings- 
werkkolonies 
en gecerti- 
ficeerde 
werk- 
kolonies. 

de Goeverneur-generaal, 
ninistratie van zodanige 
enoemd “de Minister ”’), 
gen als voorgeschreven 
n aan enige werkkolonie 
ichaam opgericht, voor 
el (1). Zodanige kolonie 
2ecertificeerde kolonie ” 
ment gestemde gelden,. 
nie toegekend worden, 
reven mogen worden.’ 
opgericht, of aan een 

ereikt wordt, geeft de . 
skoerant, terzeltder tijd 
velegen is. 
tificeerde kolonie wordt 
Inie ””. 
r enig distrikt of ander Adviserande 
raad voor werkkolonies raad. 
dan drie en niet meer 

g voof zolang en onder 
verneur-generaal wordt - 
istrikt of ander gebied, 
is, wordt in deze Wet 
n lid van een adviserende 
toelage als vergoeding 
sten. 

‘Personen. die 

kinderen voortdurend naar werl- 
heidshulp ontvangt ; of Kolonies 

xunnen. 
edelt, of wanneer zijn gezonden 
ks met zijn medeweten worden. 

6 “‘middelen van bestaan 

m aangeboden, weigert 

1 landbouw of industrieel 
werkkolonies verricht 
nalaat zijn vrouw of 

lik te onderhouden, of 
minderjarige kinderen 

tende zonder behoorlike 

f onder-officier van de 
f van een persoon die, 
m hulp te verschaffen 
gedagvaard worden om 
racht worden, voor een  
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Persons 
charged with 
certain 
offences 
liable to 
cominittal to 
work 
colonies. 

Appeal 
against 
committal 
order. 

Effect of 
eommittal 
order. 

Release of 
persons 
committed 
to work 
colonies. 

Such court may, after receiving a report from the advisory 
and if satisfied that under all the circumstances it 

1 be in the interests of such person or of his wife or any 
minor children, commit him and, if the court so deter- 

, his wife and any of his minor children also, for detention 
Rovernment colony or in a certificated colony for a period 
+ less than two years and not more than five years. 

(2) 
board 

woul 

of his 
mine 

in a 
of no 

(3) 
aud ¢t 

who 

Th 

inclu 
with 

coha 

‘ Under the term ‘“‘ married European person” in this 
he next succeeding section shall be included a widower 
has minor children. 

at term shall also in this and the next succeeding section 
Je a person who, although not legally married, cohabits 
a woman and to the minor children the issue of such 
itation. 

(1) Whenever any married European person who is charged 4, 
before a magistrates’ court with— 

) a contravention of any law relating to vagrancy; or 

b) a contravention of any law relating to the sale and 
disposal of intoxicating liquors; or 

c) a contravention of section three, four, ‘st% or seven 

of the Children’s Protection Act, 1913; or 

d) theft or any offence resulting in the deprivation of 
any person of his property or the use thereof ; 

( 

e) drunkenness ; 

ourt, if satisfied that the offence was committed but 
the commission thereof was entirely or largely due to 
onditions of poverty under which the accused and his 
or minor children were living and that it would be to 
nterests of the accused or of his wife or of any of his 
children to be committed for detention in a work colony, 

the « 

that 

the « 

wite 

the i 

minol 
may |postpone the conviction of the accused and refer the 
casejfor report to the advisory board. 

On the receipt of such report the court may refrain 
convicting the accused and in lieu thereof may commit 

and, if the court so determines, his wife and any of his 
r children also, for detention in a Government colony 
certificated colony for a period of not less than two 
and not more. than five years. 

(2 
from 

-him 

mino 

or a 
years 

A committal under either of the last two preceding sections 
not be considered a conviction, but any person so com- 

mitted may appeal against the order of committal to the 
same] court and subject to the same conditions as if the com- 
mittal were a conviction by the magistrates’ court: but no 
such | order of committal shall be subject to review ander 
Chapter XIV. of the Magistrates’ Courts Act, 1917, anything 
to the contrary notwithstanding “in that Chapter contained. 

5. 
shall 

“ 

|A person committed under this Act to a work colony 
be subject, while detained therein, to such regulations 
ay be prescribed and shall not, except as provided by 
Act, be entitled to be released therefrom before the expiry 
e period for which he was committed. 

6. 
shall 

as m! 
this d 

of th 

7. (1) If at any time 4 appears to him expedient the 
Governor-General may order the release, either immediately 
or on probation, for such period and on such conditions as 
may |be prescribed, of any person committed under this Act 
to a|work colony. 

(2)! A child committed under this Act to a work colony 
shall on attaining the age of twenty-one, be entitled to be 
immediately released from such:colony. The Minister may 
release any minor child so committed if satisfied that such 
child|is able to proceed immediately to some fixed employment 

or isjable to earn his own livelihood or can be provided for 
in some other. suitable way.   
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(2) Zulk een hof, kan, na een rapport van de adviserende 
raad verkregen te hebben, en indien overtuigd dat zulks onder 
al de omstandigheden in het belang is van zodanig persoon 
of van zijn vrouw of enig een van zijn minderjarige kinderen, 
hem, en indien het hof daartoe besluit, ook zijn vrouw en 
enig een van zijn minderjarige kinderen, naar een Regerings- 
kolonie of naar een gecertificeerde. kolonie verwijzen, voor 
een tijdperk van niet minder dan twee en niet meer dan vijf 
aar. 

(3) Onder “ gehuwde Blanke persoon”’ in dit en het vol- 
gende artikel wordt inbegrepen een weduwnaar die minder- 
jarige kinderen heeft. 

Die term zal ook in dit en het volgende artikel insluiten 
een persoon die alhoewel niet wettiglik gehuwd, met. cen 
vrouw samen leeft en op minderjarige kinderen wit zodanige 
verbintenis verwekt. 

4, (1) Wanneer een gehuwde blanke persoon in een magi- 
straatshof beschuldigd wordt van— , 

(a) overtreding van een wet met betrekking tot land- 
lopers; of 

_ (6) overtreding van een wet met betrekking tot de verkoop 
van, of de handel in, bedwelmende dranken; of 

(c) overtreding van artikel drie, vier, zes of zeven van 
de Wet ter Bescherming van Kinderen, 1913; of 

(d) diefstal of enige misdaad ten gevolge hebbende dat 
enig persoon van zijn eigendom of het gebruik daarvan 
verstoken wordt; of 

(e) dronkenschap ; 
kan het hof, indien overtuigd dat de overtreding gepleegd 
werd, doch dat die geheel of grotendeels te wijten was aan 
de behoeftige omstandigheden waarin de beschuldigde en 
zijn vrouw of minderjarige kinderen verkeerden, en dat het 
in het belang zou zijn van de beschuldigde of zijn vrouw of 
enig minderjarig kind, van hem om naar een werkkolonie 
verwezen te worden, de veroordeling van de beschildigde 
ultstellen en de zaak ter rapport naar de adviserende raad 
verwijzen. , 

(2). Na ontvangst van zulk rapport, kan het hof zich ont- 
houden van de beschuldigde te veroordelen en in plaats daarvan, 
de beschuldigde, en naat goeddunken van het hof zijn vrouw 
en enige van zijn minderjarige kinderen naar een Regerings 
kolonie of naar een gecertificeerde kolonie verwijzen. voor 
een tijdperk van niet minder dan twee en niet meer dan 
vijf jaar. 

5. Een verwijzing onder een van de twee voorafgaande 
artikels wordt niet beschouwd als een veroordeling, doch 

wijzingsorder te appelleren naar hetzelfde hol en op dezelfde 
wijze alsof de verwijzing een veroordeling in een magistraatshotf 
ware; doch zulk een verwijzingsorder is niet onderworpen 
aan herziening onder Hoofdstuk XIV. van de Magistraatshoven 
Wet, 1917, niettegenstaande iets tegenovergesteld in dat 
Hoofdstuk vervat. 

6. Hen persoon onder deze Wet naar een werkkolonie 
verwezen, is onderworpen gedurende aanhouding aan zulke 
regulaties als voorgeschreven mogen worden, en is niet, behalve 
zoals voorzien in deze Wet, gerechtigd uit een werkkolonie 
ontslagen te worden véér na verloop van het tijdperk voor 
hetwelk hij alzo. verwezen werd. 

7. (1) De Goeverneur-generaal is: bevoegd, wanneer hem 
zulks raadzaam voorkomt, de invrijheidstelling, hetzij on- 
middellik of voorwaardelik, voor zolang en onder zulke voor- 
waarden. alg door hem bepaald moge worden, te gelasten 
van een persoon, onder deze Wet naar een werkkolonie ver- 
wezen. 

(2) Hen kind onder deze Wet naar een werkkolonie verwezen, 
is gerechtigd tot onmiddellike invrijheidstelling wit zodanige 
kolonie zodra. hij de ouderdom van een en twintig jaren bereikt. 
De Minister kan de invrijheidstelling gelasten van een minder- 
jarig kind, alzo verwezen, indien overtuigd dat zulk een kind 
onmiddellik een vaste werkkring heeft om naar toe te gaan,   of andergzins in staat is om in zijn eigen onderhoud te voorzien, 

_ of op een andere behoorlike wijze verzorgd kan worden. 

een persoon alzo verwezen heeft het recht om tegen de ver-~ 

Personen 
beschuldigd 
van zekere 
ever- 
tredingen 
kunnen 
gezonden. 
worden naa 
werk- 
kolonies. 

Appél teger 
verwijzings- 

_order.: 

Effekt van 
verwijzings- 
order. 

Invrijheid- 
stelling van 
personen 
verwezen 
naar werk- 
kolonies, 

f
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gulations. 

rt title. 

(3) At any time after the expiry 
when the committal order foal efiiéct the Minister may, on 
such conditions as may be ‘pr 

committed ‘under this Act on condition that-such person may 

' reside’and work on a Government -¢ 

8. The Governor-General may shake regulations, 
consistent’ with this Act— 

(a) as to the scope, oper ations and administration of 
i work colonies ; . 

(6) as to the work of . the 
cedure andthe duties of 

(c) prescribing the conditions: 
may be isstied in respect} 

n one; the grants in aid which, | ‘gub-section (2) of secti 
may be made out of 
colonies in respect oj 
‘and -providing for .the 

(d) providing for. the . compulsory - deténtion : of, 
compulsory labour by,]. 

(e) providing for, the payment, 
“of work colonies whose conduct, industry and progress 

are satisfactory ; 
(/) prescribing the conditib 
(g) providing. penalties fot 

breaches of probationary 
' breaches by inmates off 

the. tribunals. which shall: 

penalties shall not exceed those prescribed in respect’ 
of similar offences under the Prisons and Reforma-| ° 
tories Act, 1911, or any amendment thereof or any 
regulation made theretindet, 

and generally as to other matter. or thing which under ‘this| 
Act may be prescribed or connécted 
administration. thereof. . 

9. This Act ‘may be. cited: fyi 
Colonies Act, 1919, and shall commen 
on a date to be fixed by the Govprndy-General by proclamation 

“in the’ Gazette. “ sy * 

  

esctibed, release any person 

or private land settlement. 

not in- 

* 

advisory boards, their pro- 
the|members thereof ;- 

under which certificates 
of colonies. described in 

public funds to certificated 
petsons committed thereto, 
inspection of. such colonies ; 

and 
all intnates of work colonies ; 

ns of their release; | / 

breaches of discipline, and 

work colonies and prescribing 
try such offences ; 

with or required for the 

- 

si all purposes as ‘the Workle 
e and come into opers ation   

  

lof one year from the date}. 

of: gratuities ‘to inmates! 

‘conditions and for other]. 

such} 

(3) Na verloop vaheen jaar van de datum van verwijzing, 
kan de Minister, onder zulke voorwanrden als voorgeschreven 
mogen worden, de invrijheidstelling 
onder deze Wet verwezen, op voorwa urde die persoon in staat 
te stellen op een Regerings- of private nederzetting te wonen 
en te arbeiden. 

8. De» Goeverneur- eencraal is bevoegd regulaties, 
" strijdende met deze Wet, te maken 

(a) met betrekking tot de omang, het werk, en de 
administratie van -werkkolomies.; 

revelende het werk van de! adviserende raden, hun 
procedure en de plichten van de leden daarvan : 
voorschrijvende de voorwaarden waaronder aan‘ werk- 
kolonies omschreven in wide -artikel (2) van artikel 
een, een certifikaat kan verleend worden, de toelagen 
die uit publieke gelden aay gecettificeerde kolonies 
betaald mogen worden met|betrekking tot personen 
daarheén verwezen, en ook voorziening makende 

_voor de jnspektie van zddamige kolonies ; 
voorziening makende voor dé. gedwongen aanhouding 
-en gedwongen arbeid van alle inwoners van werk- 

’ kolonies; en . 
 voorziening makende voor de betaling van toelagen 

aan inwoners van werkkolonies wier gedrag, vlijt, 
en ‘voornitgang bevredigend zijn ; 

de voorwaarden van’ hun invrijheidstelling © voor- 
schrijvende ; 
strafbepalingen vaststellende jvoor vergrijpen tegen de 
tucht, ‘en verbreking van voorwaarden van invrijheid- 
stelling ‘door inwoners van werk kolonies en voor 
andére overtredingen, en d¢ hoven voorschrijvende 

die over zulke overtredingen zullen beslissen ; zulke 
strafbepalingen zullen niet strenger zijn dan die voor- 
geschreven voor gelijke overttedingen onder de Wet op 
Gevangenissen en Verbetergestichten, 1911, of enige 
wijziging daarvan of de regulaties daaronder 
gemaakt ;. _ 

en in het. algemeen met betrekking fot enige aangelegenheid 
die onder deze Wet’ mag voorgeschreven ‘worden of in verband 
staat met of nodig is voor de administratie daarvan. 

(0) 

“(¢) 

  

- (9) 

- 9 Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte 
2 als de Werkkolonies Wet, 1919, en zal in werking treden en | 

pe oo ‘wan kracht- zijn op een door de Goeverneur-generaal door 
proklamatie in de Staatskoerant vast te stellen datum. 

° 

  

velasten van een persoon . 

niet Regula ties. 

titel. 
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‘House of Assembly, 

“And June, 1919. 

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

Order No. 158 (1919 edition). , 

GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House. 

BILL 
To extend the period of operation of the Public 

Welfare and Moratorium Act, 1914, as amended 
by Act No. 37 of 19173; te add to those Acts 
further provisions for the maintenance of good 
order and public safety in the Union ; and further 
to amend those Acts in certain other respects. 

  

(Introduced by the Minister oF JUSTICE). 
  

  

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

South Africa, as follows :— 

Extension of J. Anything to the contrary notwithstanding in the Public 
sneration of Welfare and Moratorium Act, 1914, or the amendments thereot 
Act No. 1 of and additions thereto contained in Act No. 37 of 1917, all the 
1914 (Special provisions of those Acts shall, together with the amendments 
Session) and thereof and the provisions hereinafter contained, continue and 
amencments be in force until twelve months after the date fixed by the 
subject to Governor-General by proclamation in the Gazetie as the date of 
further the termination of the present war or until such earlier date as 
amendments the Governor-General mayin like manner fix. That date shall, 
aditions, 10 the purposes of those Acts as hereby amended, be deemed 
additions. J Y : J ° 

to ‘be the date of the termination of the present war. 

Further 2. Section two of the Public Welfare and Moratorium Act, 
amendment 1914 (ag amended by Act No. 37 of 1917) is hereby further 

f ti 
nu of Act amended as follows :— 
No. 1 1044 
(Special (1) By the deletion from sub-section (1) of paragraph (7) and 
Session). q . the substitution of the following new paragraph :— 

“(f) to prohibit or restrict the publication, by speech 
writing or otherwise— 

(i) of matter wherein unlawful or violent acts, methods 

are advocated, “encouraged, threatened or sug- 
gested for the purpose of effecting changes in 
political, industrial: or economic conditions ; or 

(ii) of matter wherein members of the aboriginal 
races of Africa are exhorted or incited to break 
lawful contracts of employment or to refuse to 
obey or to resist the enforcement of any law 
or statutory regulations applicable to them, or 
of matter which is calculated to cause disaffection, 
ilwill or hostility amongst members of those 
races towards other tions of the community ; 
or 

of matter relating to any precautions which are 
being taken to preserve order or public safety.” 

(iil) 

II) By the insertion of the following new paragraph (A) :— 

* (h) to prohibit the unauthorized use, wearing or supply of! 
any uniform, decoration, medal, clasp, brooch, badge,!. 
ribbon, chevron or personal ornament supplied or 
authorized by His Majesty’s naval, military or air 
authorities or by a foreign authority or by the Union: 
Government or by the Government of any Colony 
included in the Union or by the Minister of Defence 
or of any uniform, decoration, medal, clasp, brooch, 
badge, ribbon; chevron or personal ornament so nearly} |   [A B. 45:—19.] 
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|geacht worden te zijn de datum van het beéindigen van de tegen- 

3 

Volksraad, 
. 2 Junie 1919. 

ET volgende Wetsontwerp ingediend in de Volksraad, 
wordt gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het Regle- 

ment van Orde (1919 uitgave). . 
, GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van het Huis. 

WETSONTW ERP 
Tot verlenging van het tijdperk van geldigheid van de 

Openbare Weizijn en Moratorium Wet 1914 als 
gewijzigd door Wet No. 37 van 1917; tot bij- 
voeging, aan die wetten, van verdere bepalingen 
tot handhaving van de goede orde en openbare 
veiligheid in de Unie, en verder tot wijziging van 
die wetten in zekere andere opzichten. 

  

(Ingediend door de MinistER van JuSTITIE). 
    

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

als volgt :-— 
1, Niettegenstaande iets tegenstelds voorkomende in de Veriengir 

Openbare Welzijn eri Moratorium Wet 1914, of de wijzigingen van geld 
daarvan en toevoegingen daaraan vervat in Wet No. 87 van heidstij-y 
1917, zullen al de bepalingen van die Wetten, tezamen met de ne 
wijzigingen daarvan en de bepalingen hierna in dit stuk vervat, (Spesiale 
van kracht blijven tot twaalf maanden na de door de Goe- Zitting) . 
verneur-generaal vast te stellen datum, bij proklamatie in de wijziging: 
Staatskoerant, als zijnde de datum van beéindiging van de Gaarvan, 
tegenwoordige oorlog, of tot zodanige vroegere datum als de neming 1 
Goeverneur-generaal op dezelfde wijze vaststelt. Die datum verdere 
zal voor de doeleinden van die wetten, zoals bij deze gewijzigd, wijziging 

en toevo 
. . eingen. 

woordige oorlog. _ gingen 

2. Artikel twee van de Openbare Welzijn- en Moratorium Verdere 
Wet, 1914 (zoals gewijzigd door Wet No..37 van 1917) wordt wijziging 
hierbij als volgt gewijzigd :— van. artik 

(I) Door in sub-artikel (1) paragraaf (f) te vervangen door we Ve 
de volgende nieuwe paragraaf (f): - 19ld 

“(f) om door verbod of restriktie te verhinderen dat (Sposiale 
door middel van: spreken, schrijven of anderszins 2'tting) 
publikatie verleend worde— 
(i) aan uitingen waardoor onwettige daden of geweld- 

daden, of methoden voorgestaan, aangemoedigd 
dreigendgezegd of aati de hand gedaan worden 
ten einde veranderingen teweeg te brengen in 
politieke, industriéle of ekonomiese toestanden ; 
of 

) aan uitingen waardoor personen behorende tot de 
Naturellerassen van Zuid-Afrika aangezet worden 
tot verbreking van wettige dienst kontrakten, 
tot ongehoorzaamheid of tot het tegenstaan van de 
handhaving van enige wet of wettelike bepalingen 
toepasselik op hen, of aan uitingen waardoor 
ontevredenheid, kwaadwilligheid of vijandschap 
veroorzaakt kan worden onder leden van die , 
rassen tegenover andere seksies van de samen- 
leving ; of 
aan witingen die betrekking hebben op enigerlei 
voorzorgmaatregelen die genomen worden tot, 
handhaving van de goede orde of de publieke 
‘veiligheid.” . : 

(II) Door invoeging van de volgende nieuwe paragraaf (h) :— 
“(h) om te verbieden het ongeautoriseerde gebruik, , 

dragen, of leveten van enige uniform, dekoratie, 
medalje, haak, borstspeld, rangteken, lint, chevron of 

_ persoonlik versiersel geleverd of geautoriseerd door 
Zijn Majesteits zee-, militaire- of luchtautoriteiten of 
door een vreemde autoriteit of door de Unie Regering 
of door de Regering van een Kolonie in de Unie 
ingesloten of door de Minister van Verdediging, of 
wel enige uniform, dekoratie, medalje, haak, borstspeld 
rangteken, lint, chevron of persoonlik versiersel 

[A.B, 45—'19.] 

Il i 

(i11)
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urther 
mendment 
? section 
ve of Act 
0. 1 of 
14 
Special 
assion. ) 

gistration 
aliens. 

resembling the same as to be calculated to deceive or 
te it; to prohibit false re- 
son that he is entitled to use 

or wear any such authorized uniform, decoration, 
ge, ribbon, chevron -or per- 

sonal ornament and to authorize the police to stop and 
spect documents in case of| 

suspicion that any of these prohibitions are ‘being|. 

so designed as to imita 
presentations, by any per 

medal, clasp, brooch, ba 

examine persons and in 

contravened.” 

The amendments of the said section two herein contained 
shall be deemed, as from the commencement of this Act, to be 

Union under section one of 
m Act; 1914. 

proclaimed in all districts of the 
the Public Welfare and Moratoriu 

3. Section five of the Public Welfare and Moratorium Act, 
1914 (as amended by Act No. 37 
amended by the insertion of the 
(10) :— 

authority is satisfied that 
from doing any act, or 
lodging or transmitting 
time prescribed by the sta 
tion made thereunder, by 
on active service or of his 
Union or of any other cire 

statutory rights of any 
mentally affected, extend { 
further period as seems t 
in the circumstances. 

4. (1) The Governor-General ma 
Gazette, prescribe— SG 

‘(a) that, subject to such exce 
therein; every alien who 
date fixed in the proclame 
likewise fixed, present 
described in the proclamat 
particulars with regard to 
regulation made under t 

(6) that, subject to such excey 
in the proclamation, every 
after a date to be specified 
within a period of seven d 
himself before such an offi 
particulars ‘in regard to 
scribed ; 

(c) that every alien within the 
such an officer every chang 
and such further particulars 
out of such change as are 

(d) that, subject to such excey 
in the proclamation, ever’ 
shall, after registration, be 
ficate of registration in 4] 
he shall produce on deman 

(2) The Governor-General may 
scribing— _ 

(a) the particulars and supporting evidence which, shall 
be furnished by any alien 
such registration aforesaid : 

(®) the means of identification 
on registration ; 

({c) the officers to whom certifi 
be produced on demand ; 

{d) the duties. of aliens whose 
have been lost or destroyed ;     

circhimstances arising out of the 
present war, such officer or authority may unless the 

ther person will be detri-| 

y, by proclamation in the 

ptions as. may. be specified 

himself before an officer 

of 1917) is hereby further 
following new sub-section 

enforced absence from the 

he prescribed time for such 
him or it to be equitable 

‘ 

is within the’ Union at a 
tion shall, within a period 

on, for registration of such 

his section; 

in the proclamation shall, 
ys after his entry, present 

per for registration of such 
him as are likewise pre- 

Union shall register with 

zodra deze wet in werking treedt, 
meerd te zijn in alle distrikten van. 
artikel een van de Openbare Veiligh 
1914, , 

Wet 1914 (zoals gewijzigd door Wet 
hierbij verder gewijzigd door invo 

Doe , : nieuwe sub-artikel (10) :— (10) Whenever any statutory officer or other statutory - 
any person was prevented |- 

making any application or 

any document within a} 
tute concerned or a regula- 
reason of such person being] 

a te doen tot indiening of ve 

Staatskoerant voorschrijven— 

him as are preseribed by| , 

tions as maybe specified} - 
alien who enters the Union|.   eof his name and address 
with regard to him arising 
likewise prescribed ; 

tions as may be specified 
y alien within the Union 

in possession of a certi- 
le prescribed form which 
1 to any prescribed officer. 

-Inake regulations pre- 

in connection with any 

to be furnished by him 

ates of registration shall 

ertificates of registration   
schrijvende— 

dezelven zo na -gelijkende 
wordt of gemaakt met het 

dat hij, gerechtigd is tot het 
enig zulk geautoriseerde un 
haak, borstspeld, rangteken, 
‘versiersel, en om de politie t 
aan te houden en dokumenté 

een van deze verbodsbepa 
treden wordt.” 

De wijzigingen van gensemd artikel 

3. Artikel wijf van de Openbare 

““(10) Wanneer cen krachtens w 
' of andere wetsautoriteit -o 

‘verhinderd werd het een of : 

ment binnen een tijd voorgé 

omdat zo iemand weg was o 
wendig uit de Unie afwezig 
andere omstandigheden door 
veroorzaakt, mag zodanige!: 
tenzij de wettelike, rechten 

dat misvatting mogelik 
‘doel om na te maken; 

om te verbieden dat iemanid valselik te kennen geeft 
gebruiken of dragen van 
form, dekoratie, medalje, 
lint, chevron of persoonlik 
e machtigen om personen 
n te onderzoeken in geval 
ingen vermoedelik over- 

‘twee hierin vervat zullen, - 
geacht worden geprokla- 
de Unie, overeenkomstig 
sid en Moratorium Wet, 

‘Welzijn en Moratorium Verdere 
No. 87 van 1917) wordt wijzigi 
“ging van het volgende 

: : No. 
ot aangestelde ambtenaar i914 
vertuigd is dat iemand (Spesia 
inder te doen of aanzoek Zitting}. 
‘zending van enig doku- 
schreven door de betref- 

fende wet of een daar onder opgetrokken regulatie, 
Db aktieve dienst of nood- 
‘was of wegens enigerlei 
de tegenwoordige oorlog 
‘beambte of autoriteit, 
van iemand anders be- 

nadeeld worden de voorgeschreven tijd’ nog zover 
verlengen als hij of zij billik vindt onder de omstandig- 
 heden. 

4, (1) De Goeverneur-generaal mag 

. ‘(a) dat, met inachtneming van 

die in-de Unie is: op een d 
vastgesteld, zich binnen een 
tijdperk moet aanmelden | 
proklamatie aangeduid, ter ré 
betreffende biezonderheden 4 
regulatie in dit artikel neer; 

(b) dat, met inachtneming van 7 
"in de proklamatie gespesifise 

: bij proklamatie in de Register 

zulke uitzonderingen als 
daarin gespesifiseerd. mogen Worden, elke vreemdeling lingen. 

stum in de proklamatie 
‘gelijkerwijs vastgesteld 
i] een beambte in de 
gistratie van zulke hem 
ls omschreven door de 
eleed ; 
ulke uitzonderingen als 
srd mogen worden, elke 

-vreemdeling die de Unie binnenkomt na een datum 
te worden bepaald in de prok 
tijdperk van zeven dagen na 

amatie, zich binnen een 
zijn binnenkomen moet 

aanmelden. bij zodanige bearibte ter registratie van 
zodanige hem betreffende biez 
wijs voorgeschreven zijn; 

{c) dat elke vreemdeling binnen 
beambte moet laten registrerc 
zijn naam en adres en zulke 
biezonderheden gelijkerwijs v 
vloeiende uit zodanige verar 

(d) dat, met inachtneming van z 

onderheden als gelijker- 

‘de Unie bij zodanige 
n elke verandering van, 
yerdere hem betreffende 
jorgeschreven en voort- 
dering’; 
ulke uitzonderingen als ° 

in de proklamatie gespesifiseerd mogen worden, elke 
vreemdeling in de Unie na rm 
zijn van een registratiesertifika 

gistratie in bezit moet 
atin de voorgéschreven 

vorm, welke hij desverlangd moet vertonen aan enige 
aangeduide beambte. 

(2) De Geverneur-generaal mag reg ilaties optrekken voor- 

(a) de biezonderheden en onders eunende getuigenis die 
ingediend moeten worden: door enige vreemdeling in 
verband met enigerlei tegisttatie als voornoemd ; 

(b) de identifikatiemiddelen door 
regiatratie ; ‘ 

(c))de beambten, aan wie desver 
katen vertoond moeten word 

(d) de plichten van vreemdelingen 
katen verloren geraakt of ve 

hem te. verschaffen bij 
‘ : . 
angd registratiecertifi- 

an ; ~ 
| Wier registratiecertifie 
nietigd zijn ;       

agen 
van artikel 
visf van Wet 

1 van 

e 

tie | 
van 
vreemde- 

   



xx 

Membership 
of associa- 
tion 
advocating 
eertain acts 
to be an 
offence. 

as to the cancellation and surrender of certi- 

registration of deceased aliens and of aliens 
left the Union ; | - 

provisions 
ficates of 

| who have 

the forms|of certificate and other forms to be used in 

connection with any such registration, 

better carrying out a system of registration and generally for 
of aliens in the Union. and identification 

(3) Any alien who fails to comply with the provisions of 

any proclamation| or regulation aforesaid which applies to 

him, or who, when registered, fails on demand to produce 

his certificate of registration to a prescribed officer shall be 

guilty lof an offence and liable on conviction to a fine not 

exceeding fifty pounds,.or in the discretion of the court, to; 

hout the option of a fine for a period not 

  
imprisonment wit 
exceeding three months. 

i 
(4) Le 

(a) any perso 
with the 
‘registrati 
knowing 

: (b) any. alien 
such for 
knowing 

n forges or alters any document in connection 

registration of aliens or any certificate of 

bn or utters any such document or certificate, 

it to be forged or altered; or 

uses as a certificate of registration any 

ged or altered document or certificate, 

it to be forged or altered or uses any certi- 

ficate of |registration issued to any other alien; or 

any: person for the purpose of or in connection with 

any registration aforesaid or in order that he or 

another person may evade registration as an alien 

commits| any fraudulent act or makes any false 

statement or false pretence, knowing it to be false, 

ll be guilty of an offence and liable on conviction to 

nishment prescribed by law for the. crime of fraud. 

4 
i 
t 
il 
I 

he sha 
the py 

(5) ;* Alien” in 
British subject. 

  

this section means a person who is not a 

i . - ; 
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(ec) bepalingen betreffende de royering en het afstand doen 
van registratiecertifikaten van overleden’ vreemde- 
lingen en van vreemdelingen die de Unie verlaten 

hebben ; 
(f) de certifikaatformulieren en andere te gebruiken ~ 

formulieren in verband met zodanige registratie, 

en in het algemeen voor betere toepassing van een stelsel van 

registratie en identifikatie van vreemdelingen in de Unie. 

(3) Enige vreemdeling die niet gehoorzaamt aan de bepalin- 

gen van enig proklamatie of regulatie als voornoemd, op hem 

betrekking hebbende, of die, wanneer geregistreerd, op aan- 

vraag zijn registratiesertifikaat niet vertoont aan een aange- 

duide beambte, maakt zich schuldig aan een overtreding en 

kan bij veroordeling gestraft worden met een boete van niet 

meer dan vijftig ponden, of, naar goedvinden van het hof, 

met gevangenisstraf zonder keus van boete, voor een tijdperk 

van niet meer dan drie maanden. : 

(4) Indien— 
(a) iemand vervalsing of verandering aanbrengt aan enig 

dokument in verband met vreemdelingenregistratie - 

of aan enig registratiecertifikaat, of zodanig doku- 

‘ment of certifikaat uitreikt, wetende dat het vervalst 

of veranderd is; of 

(6) enige vreemdeling van zodanig vervalst of veranderd 

dokument of certifikaat gebruik maakt als registratie- 

certifikaat, wetende dat het vervalst of veranderd is, 

- of wel gebruik maakt van een registratiecertifikaat aan 

een andere vreemdeling uitgereikt ; of oo 

(c) iemand voor de doeleinden van of in verband met 

enige registratie als voornoemd, of opdat hij of iemand 

anders registratie als. vreemdeling mag ontwijken, 

bedrog pleegt of gebruik maakt van een valse ver- 

klaring of voorwendsel, wetende dat die vals is, 

zal, hij zich schuldig.maken aan een overtreding en kan bij 

veroordeling gestraft worden met de strafien door de wet 

voorgeschreven voor de misdaad van bedrog. 
(5) In dit artikel betekent “ vreemdeling ” iemand die geen 

‘Brits onderdaan is.   
e an offence for. any person to be a member 

which, by its constitution or propaganda, 

rages, threatens or suggests unlawiul or 

sthods for the purpose of effecting changes in 

al or economic conditions. 

5. (1) It shall | 
of an} association 
advocates, encou 
violent acts or m 
political, industri 

| 

(2) ‘The following shall (inter alia) be evidence of membership 

of such an association :— 

(4) knowingly attending a meeting thereof except on the 

instructions of the Minister of Justice or, except as 

aforesaid, remaining thereat after the character of 

the meeting has become apparent; or 

6) addressing an assembly of five or more persons in 

advocacy of such an association or of its objects or 

of. any |such unlawful or viclent acts or methods 

aforesaid for the purpose aforesaid ; of ' 

=
~
 

=_
~ ) supplying or distributing leaflets, pamphlets or other 

Short title. 

written 
tening or suggesting any such acts or methods for the 

purpose] aforesaid ; ox 

1) collecting, receiving, offering or giving subscriptions 

to such |an association or in support of the advocacy 

of any such acts or methods for the purpose aforesaid. 

—
 

(3)| Any“person who is guilty of an offence under this section 

shall |be liable, dn conviction to imprisonment for a period 

not exceeding 81 x months. . 

This Act.may be cited for all purposes as the Public 

re and Moratorium Acts Extension and Further Amend- 

Act, 1919) and shall be read as’ one with the Public 

re and Moratorium Act, 1914, and Act No. 37 of 1917 

6; 
Welta 
ment 

publications advocating, encouraging, threa-|. 

5. (1) Het zal een overtreding zijn voor iemand om hd te 

zijn van een vereniging welke, door haar konstitutie of pro- 

paganda onwettige daden of 

ten einde veranderingen te weeg te brengen in politieke 

industriéle of ekonomiese toestanden. 

(2) Het volgende zal inter alia als bewijs gelden dat iemand 

lid is van zodanige vereniging :— 

(a) het moedwillig bijwonen van een vergadering daarvan, 

‘behalve op instruktie van de Minister van Justitie 

of, behalve als voornoemd, het nog steeds bijwonen 

der vergadering nadat de aard daarvan gebleken 

is; of 

(b) het toespreken van een vergadering van vijf of meer per- 

gonen met het doel zodanige vereniging of haar 

doeleinden voor te staan, of wel zulke onwetige daden 

of gewelddaden of methoden als voornoemd en voor 

vootnoemde doeleinden ; of 

(c) het leveren of verspreiden van blaadjes, pamfletten of 

andere geschreven publikaties, zulke daden voor- 

staande, aanmoedigende, daarmee dreigende of die 

aau de hand gevende voor voornoemde doeleinden ; of 

(d} het inzamelen, ontvangen, aanbieden of geven van 

subskripties aan zulk een vereniging of ter onder- 

steuning van het voorstaan van zulke daden of 

methoden voor voornoemde doeleinden. 

~ (3) Temandjdie zich onder dit artikel schuldig maakt aan een 

overtreding, zal bij veroordeling gestraft kunnen worden met 

gevangenisstraf voor een tijdperk van niet meer dan zes maan- 

den. ‘ 

6. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden als 

de Openbare Welzijn en Moratorium Wetten Verlenging en 

Verdere Wijzigingswet, 1919, en moet gelezen worden als 

één metide Openbare Welzijn en Moratorium Wet, 1914, en 

Wet No. 37 van 1917. - an 

Al zulke wetten mogen aangehaald worden tesamen als de   Al such Acts |may be cited together as the Public Welfare 

Acts,; 1914-1919. 

              Openbare Welzijn,Wetten, 1914-1919. 

gewelddaden of methoden voor- ging welk 

staat, aanmoedigt, of daarmee dreigt of die aan de hand geeft, zekere 

*\ woorstaat 
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