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[17th June, 1919. 

y the Governor-General has 
following Acts which are 

A.B, 55—~'19, 

Vou. XXXVI] PRICE 6d. CAPE TOWN, 18Tx JUNE, 1919, PRIJS 64. [No. 976. 
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DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 
  

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

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 17 Junie 1919. 

No. 789,] 

  

[17 Junie 1919. 
TERMEDE wordt bekend gemaakt dat het|Zijn Excellentie 

de .Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed-   keuring te hechten aan de volgende Wetten, welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden.
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No. 27, 1919.] fo, 27, 1919.] 

act |. |. WET 
To amend the Customs Management Act 1913 Tot wijziging van de Wet op het Beheer van de 

(Act No. 9 of 1913). - Doeane 1913 (Wet No. 9 van 1913). 
    

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Zip; 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 “Afiica, as follows :— als| volgt :— 

  

  

a 1, Artikel negentien ‘van de Wet op het Beheer van de Wijziging 

sane, 1913; wordt, te rekenen van de negentiehde dag van van artik 
te necrentien 

  

“mendment L. Section nineteen of the Customs Management Act 1913,|Do ; » val 

ft section is, as from the nineteenth day of February, 1919, hereby Februarie 1919, bij deze gewijzigd door daaraan toe te oo Wet No 

nen “ amended by thé addition thereto of the following provisions) "(s"" de volgende bepalingen als sub-artikels (2), (3), (4)9 van 1913 

* 1913, as sub-sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7), the existing pro- (5); (6) en (7), yullende de bestaande bepalingen van het 

visions of the section being regarded as’ sub-section (4) :— artikel sub-artikel (1) vormen :— 

, ~. (2) Wanneer kennis als bedoeld in artikel. een van de 

Aksijns (Voorgestelde Belasting Procedure) Wet, 

1913, gegeven is van een besluit of van besluiten, 

waarbij voorgesteld. wordt de wenselikheid te beves- 

proposed to affirm the expediency of imposing an). tigen om een aksijnsbelasting op te leggen of een 

reeds betaalbare aksijnsbelasting te verhogen . op 
excise duty or of increasing the rate of excis¢ duty| cas pe 681] BS . 0 

already payable on spirits manufactured in the spiritualién vervaardigd in de Unie en terzelfdertijd 

Union and at the same time @ notice is also given as wordt kennis gegeven als bedoeld in sub-artikel (1) ~ 

described in sub-section (1) of this séction of a van dit artikel van een besluit of van besluiten 

resolution or resolutions whereby it is proposed to strekkende tot bevestiging van de wenselikheid om de 

affirm the expediency of increasing. the rapes of doeaneréchten betaalbaar op spiritualién, die voor 

customs duty” payable upon spirits imported, for gebruik als drank in de Unie ingevoerd ZO te 

use as be erages, into- the Union, such spirits, fhough| verhogen, zullen zulke spiritualién, ofschoon véér de 

imported prior to the date of such notice,) shall, datum van bedoelde - kennisgeving ingevoerd en 

notwithstanding that they have passed out of the niettegenstaande dat zij reeds aan de kontréle van het 

control of the customs department, become) liable Doeane Departement onttrokken zijn, onderhevig zn 

to the increased rates of customs duty provided in aan de verhoogde doeanerechten voorzien im de 

the notice of resolution.” .. kennisgeving van besluit.” 

“ (3) Elke handelaar is gehouden, binnen veertien dagen 

na een vordering door of van wege de Kommis- 

~
~
 

* (2) Whenever a notice is given as described in section 

“one of the, Excise (Proposed Duties Procedure) Act, 

1913, of a resolution or resolutions. whereby it is 

(3) Every dealer shall, within fourteen. days of a saris van Doeane en Aksijnsrechten gedaan in een 

demand: made by or on behalf of the Commissipner of “door de Kommissaris vooreeschreven vorm, aan d ; 

Customs and Excise, render, in the form prescribed betrokken * oeane en aksinsbeambte een intiste 

Py the said Commissioners ° the proper | olficet opgave in te zenden van de alzo ingevoerde voor- 

the stocks of spirit so imported which are in his raden spiritualién, die in zijn bewaring, kontrdle ‘of 

ustod P Pt sneludi ‘ d _. bezit zijn, daaronder begrepen spiritualién, welke 

ones M2 (Oar to pons on the date "oF ee op de datum van de kennisgeving van voorstel om het 

we to i ch f custome duty : d .  tatief van invoerrechten te verhogen in transito aan 

of proposal to oe ther: a crates customs Guty 3 an hem zijn. Elke handelaar is gehouden dadelik, met een 

every dealer, together with a surety approved) by the door de betrokken doeane of aksijnsbeambte goed- 

. proper oftice® of fe and ex cise, shall immediately gekeurde borg, een verbintenis te tekenen om op ° 

enter mee the wi feo sce, between oe eats vent vnall ° aanvrage te hetalen het verschil tussen de oorspronke- 

aid d the d hich iti di y h ony lik betaalde belasting en de in de kennisgeving voor- 

paid and the duty which it 1s propoted the notice gestelde . belasting te worden geheven na de 

to levy subject to the enactment by Parliament 
during the session in which the notice is given of aanneming door het Parlement, gedurende de zitting 

waarin de kennisgeving gedaan is, van een wet waarblj   an Act authorizing the levy of such duty. de heffing van de belasting goedgekeurd wordt.” 

. . , , . o, (4) De handelaaz die niet voldoet aan de voorschriften 

“ (4) Any dealer who fails to comply with the provisions van sub-artikel (3) wordt als schuldig. aan een over- 

of sub-section (3) shall be guilty of an offence and treding bij veroordeling gestraft met een boete van 

liable on conviction to a fine not exceeding five ten hoogste vijf honderd pond, en alle spiritualién 

hundred pounds and any spirits found in the custody, - gevonden in de bewaring, kontréle of het bezit van 

control or possession of the person so convicted may de veroordeelde kunnen worden verbeurdverklaard.” 

_ be forfeited.” (5) Bij de toepassing van sub-artikels (2), (8) en (4) 

. van dit artikel op artikel twee en twintig worden de 

“ (5) In the application of sub-sections (2), (8) and (4) woorden ‘ inklaring of aflevering van het artikel tegen 

of this section to section éwenty-two the words ‘ clear- ‘die verhoogde belasting’ zoals gebezigd in dat 

ance or delivery of the article at such increased duty ° artikel geacht ook te slaan op ingevoerde spiri- 

as used in that section shall be deemed to refer also tualién welke, na de kontréle van het doeanedeparte- 

to imported spirits which, having passed ou} of the ment voér de kennisgeving van de voorgestelde 

control of the customs department before the notice verhoging van belasting verlaten te hebben, nog 

of the proposed increase of duty, are stilll in the in de bewaring, kontréle of het bezit van handelaars 

custody, control_or possession of dealers.” zijn.”    
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*(6) Voor het doel van het voorgaand artikel wordt 
onder ‘handelaar’ verstaan ieder die gelicentieerd 
is om sptritualién bij de grote of kleine maat te - 
verkopen.” oe 

(6) For the purposes of the preceding sub-sections 
‘dealer’ means any person who sells spirits whether 
by wholesale or retail.” - 

(7) De. bepalingen van sub-artikel (4) zullen eerst van 
toepassing zijn na de inwerkingtreding van deze 
Wet.” ‘ « 

ros 

(7) The provisions of sub-section (4) shall only apply 
after the commencement of this Act.” 

‘bstruction 2, If the driver or person in charge of a vehicle (as defined 
; officers . in the Customs Management Act, 1913) when entering, leaving 2. De bestuurder- van of de persoon die het opzicht heeft 

over, ‘een voertuig (als omschreven in de Wet op het Beheer 

in z 

' eustomy 
or within any dock 

cause the vehicle ¢ 
causes it to be set 
to question any per 
of dutiable articles 

of which is prohibit 
the vehicle for suc 

shall be deemed to 
out of his duties wv 

/ , railway station or any other defined area 
‘in which there is a customs office fails, when requested by 
an officer of customs by word, sign or in any other way, to 

0 stop or, when the. vehicle is stationary, 
in motion until such officer has been able 
on in the vehicle as to the presence therein 
or articles the importation or exportation 

ed.or restricted or has been able to search 
» articles, such driver or person in charge 
have obstructed the officer in the carrying 
yithin the meaning of section eight of the 

van de Doeane, 1913), die zich bevindt binnen een dok, spoor- 
wegstation of ander omschreven terrein waarin een doeanekan- 
toor is of zulk een dok, spoorwegstation of ander terrein binnen- 
komt of verlaat endie niet op verlangen van een doeanebeambte 
door woord, teken of op andere wijze te kennen gegeven, het 
voertuig doet stilhouden of wanneer het voertuig stilstaat, 
het in beweging doet zetten, totdat de beambte in staat geweest 

is de inzittende persoon of personen te vragen of zich belasting- 
plichtige goederen of goederen waarvan de invecr_of uitvoer 
verboden of beperkt is daarin bevinden of in staat geweest 
is het voertuig op 2zulke goederen te onderzoeken, wordt geacht 

we
 

said Act and shall |be Hable on conviction to the penalty in de beambte te hebben belemmerd in de uitvoering van zijn that section provided. 

aort title. 3. This Act may: 
Management Act A 
as one with the C 

be cited for all purposes as the Customs 
.mendment Act, 1919, and shall be read 

dienst in de zin van artikel achi van genoemde Wet en wordt 
bij veroordeling gestraft met de straf bepaald in dat artikel. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel, 
als de Doeane Beheer Wet Wijzigingswet, 1919, en wordt als   ustoms Management Act, 1913. 

  
één_ met de Wet op het Beheer van de Doeane, 1918, gelezen. 

“=
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iv LX TRAORDINARY, 18tu JUNE, 1919. 

No. 28,1919.]) 0 ~ ! No. 28, 1919.]) 
oo, : 

| ACT - WET 
“To increase the rate of transfer duty in the Povince/Tot verhoging van de hererechten in de Provincie 

- of the Transvaal. . Transvaal. ‘ 

, BF IT ENACTED by the King’s Most Excellent ‘Majesty, 73 HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

' the Senate and the House of Assembly of the Union of 4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South «Africa, as follows::— als volgt:— . @ 

crease of 1. The rate of transfer duty chargeable in the Prowince of| 1. Het bedrag dat in de Provincie Transvaal’ voor here- Tarhos! 

juty. " the. Transvaal under section one of Ordinance No. 14 {of 1905j}rechten berekend’ wordt onder artikel een van Ordonantie van here & 
, is hereby increased from one pound five shillings percent on|No. 14 van 1905 wordt hierbi] verhoogd van een pond vijf rechten. 

the value of fixed property to two pounds per centj on the shilling percent op de waarde van vaste goederen tot twee 
pond percent op de waarde van alle vaste goederen, zoals 
omschreyen in artikel twee van de Hererechten Proklamatie . 
1902 (Proklamatie No. 8 van 1902): Met dien verstande dat 
het bepaalde in dit artikel niet wordt geacht artikel negen 
van de Financiéle Regelings Wet 1917 te wijzigen. 

9. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

als de Transvaalse Hererechten Wijzigings Wet, 1919. CO 
‘ : | 

  

value of any fixed property, as defined in section two of the 
Transfer Duty Proclamation 1902 (Proclamation: Np. 8 of 
1902): Provided ‘that nothing in this section contained shall 
be construed as modifying section nine of the Finan¢ial Ad- 

~ justments Act 1917. 4 

Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Tyansvaal 
Transfer Duty Amendment Act 1919. Q 

No. 29, 1919.] 

: | ACT | 
To amend in certain respects the laws in force 

governing co-operative agricultural societies in 
the Union. . 

  

No, 29, 1919.] 

t WET. 
Tot wijziging in zekere opzichten van de geldende 

wetten tot regeling van ko-operatieve landbouw- 

verenigingen in de Unie. 

    

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

South Africa, as follows :— 

1. Notwithstanding anything to the contrary in Act No: 
Acquisition . 
of shares in 17 of 1908 of the Transvaal or any'amendment ther¢of or in 

companies, Act No. 1 of 1910 of the Orange Free State or any amendment 

ete, by thereof or in Act: No. 17 of 1917, the objects of any society 
co-operative . : : . : 

agricultural registered under the two: first-mentioned Acts may include 

societies. the acquisition, by purchase or-otherwise, of shares) in any 

company, society, agency or institution approved |by the 

Minister of Agriculture, provided that such company, society, 

agency or institution is, registered undet any. law and has, 

ag its main objects, the collective sale of produce or the collective 

purchase of agricultural requirements on behali off groups 

of farmers who are organised under a co-operative |system. 

Short title, 2 This Act may be cited for all purposes as the Co-operative 

Agricultural Societies Acts Amendment Act, 1919. | 

Tnion of] ‘ 

  

\ - 
HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volkeraad van de Unie van Zuid-Afrika, - 

als volgt :— - 
1. Niettegenstaande tegenovergestelde’ bepalingen in Wet 

No. 17 van 1908 van de Transvaal of in een wijziging daarvan, 

of in Wet No. 1 van 1910 van de Oranje Vrijstaat of een wijzi- 
ging daarvan of in Wet No. 17 van 1917, kan het doel van 

een vereniging onder de twee eerstgenoemde Wetten geregi- 

streerd, insluiten de verwerving, door aankoop of anderszins, 

van aandelen in een maatschappij, vereniging, agentschap 
of instelling door de Minister van Landbouw goedgekeurd, 
met dien verstande dat zulk een maatschappij, vereniging, 

agentschap of instelling geregistreerd is onder enige wet en 

waarvan het hoofddoel is de gemeenschappelike verkoop van 

produkten of de gemeenschappelike aankoop van landbouw- | 

benodigdheden ten behoeve van groepen boeren. die onder 

een kodperatieve systeem gedrganiseerd zijn. 

2, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 

als de Kodperatieve Landbouwverenigingen Wetten Wijzigings- 

mi 

Verwervi 
van / 
aandelen ii 
maatschap 

pijen, enz., 
door 
kodperaties 
landbouw- 
vereniginge 

€     wet, 1919,
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No. 30, 1919.] 

    To apply af 

ACT 
rther sum of} money not ex   

| No. 30, 1919.] 

WET 
Tot aanwending van een verdere som van ten hoogste. ceeding two twee honderd en |vijftig duizend pond uit het hundred |and fifty thousand pounds from. the spoorweg- en havenfonds voor de spoorwegen en railway and harbour fund for the service of the havensdienst gedurende financi le jaar railways and harbours during the financial year eindigende de een! en dertigste dag van Maart ending the thirty-first day of March, 1920. 1920. nt 

  

BE Il ENACLED by the King’s Mos 
the Senate! and the. House, of Assem 

South Africa, as follows :— 

1, In addition to the sum appropriate 
and Harbours | Appropriation [ (1919-192 
railway and harbour fund is hereby fu 
such sums of money as may be required f 
railways and hatbours of the Union (and ck 
account) for the year ending the thirty-first 
not exceeding in the whole the sum of tw 

  
thousand pounds. | 

2. The money| appropriated by this Act 
the purposes and services set forth in th 
Act and more particularly specified in the 
tary estimates of expenditure [U.G. 31. of 
by Parliament. 

I 

3. With the approval of the Minister of 
bours, a saving on any head may be mad 
excess of expenditure on any other head : 
excess shall be incurred on the gum 
column of the said Schedule, nor shall g 

  

  

Exce 

dly of 

ad by 

=
 

rther 
r the 

argeal 
day of 

hund 

shall 

e Sch 

second 

1919] 

Railwe 

e aval 

Prov 

ving ih 

Act, 
the Railways 

charged with 
service of the 
le to revenue 

March, 1920, dertigste dag van Maart 1920, tezamen niet tebovengaande red and fifty de som van twee honderd eh vijitig duizend pond. 
. 2. De gelden bij deze Wet beschikbaar gesteld zullen worden Hoe gelden be applied to aangewend voor de doeleintlen en diensten uiteengezet in de moeten edule to this/Bijlage tot deze Wet en wi pVoeriger opgenoemd in de tweede Worden supplemen-|supplementaire begroting yan uitgaven 

as approved|zoals door het Parlement goedgekeurd. 
3. Met de toestemming van de Minister van Spoorwegen en Minister ys and Har-|Havens kan een besparing op een of ander hoofd worden aan- Kap af: lable for the8ewend tot dekking van de theerdere uitgaven onder enig ander singe ded that no/hootd: Met dien verstande 

‘the second|4e tweede kolom van bedoel 

    

als volot :— , 

1919, the 

sommen gelds als benodigd 

de inkomsterekening) over 

  

  

    

. IJ HET BEPAALD door Ziin Majesteit de Koning, d 
i M 

j jesteit de Koning, de fet ialesty, Zs Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

“1, Boven en behalve de som toegeéigend door de Spoorwegen Spoorweg- en Havens Middelen (191941920) Wet, 1919, wordt het spoor- on Haven- weg- en havenfonds mits deze verder bezwaard met zodanige fonds te 
mochten zijn voor de dienst van de spoorwegen en. havens yan de Unie ( 

worden 
bezwaard 

en voor rekening van met 
het. jaar eindigende de een en £250,000; 

[U.G. 81 van 1919] besteed. 

» toestaan, dat de sommen voorkomende in 
le Bijlage niet overschreden mogen 

  

  

    

  

  

          £250,000 

3 avingsy thereon be worden on dat besparingen faarop niet zullen mogen worden available for any| purpose other than that for which the money done hen “tba, ents ander Goel dan dat waarvoor het geld bij is hereby appropriated as indicated in the said Schedule. Bal eschikbaar gesteld is zoals aangewezen in bedoelde ilage. : 4. This Act may be cited for all purpoges asthe Second . Railways and Harbours Appropriation (1919-1920 Act, 1919, | 4 Deze Wet kan voor allle docleinden worden aangehaald Korte titel, y PPFOpMAtO ( -? als de Tweede Spoorwegen len Havens Middelen (1919-1920) ot Wet, 1919. ; i 
, aot 

Schedu 
te 

Bijlage. OO 
Head. Colum | Colurnri Hoofd.: i Kolom | Kolom \ ~ . . 

. | . : . 
1, 2. Working’ Expenditure (Railways). £ | £ Eksploitatiekosten (Spoorwegen) tf | S Main Services :— | Hoo'd Diensten :— Maintenance of Permanent Way vo | 5,000 ~ Onderhoud van Spoorbaan |. . | 5,000 | — Tralte Cepneee® . : a ean | _ Treinlooponkosten + 110,500 — Miscellaneous Expenditure i os | — | 20,000 “yl Vervoeronkosten 7 | 106,500 | 7 (Net Revenue Account.) | | Onkosten van allerlei aard ! vb _ 20,000 | | (Netto Inkomsterekening.) 

Working Expenditu e (Harbours). . | Eksploitatiekosten (Havens)! | a 
Main Services :— | | Hoofd Diensten :-— So : Maintenance and Upkeep .. oe | 3,200 | — Onderhoud en Instandhouding | 3,200 _— Traffic Working ™ * oe 2,400 — Vervoeruitgaven an 2,400 —_ 
Subsidiary Services :-— ; | Subsidiatie Diensten ;— 

. 
Lighthouses, Begcons and Signal St 1,500 — Vuurtorens, Bakens en Sein| Stations 1,500 — Miscellaneous Expenditure — an _ 900 | Aiterlei Onkosten wei. — 900 (Net Revenue Account.) ! a (Nett Inkomsterekening.) 

: £250,000 
7 

   



i 

| 

wo UNION GAZETTE EXTRAORDENARY, isra JUNE, 1919. ot 
  

-No:-31, 1919] ey - Wo [si, 1919] 

| 
\ 

ace | ower 
To apply a sum. not exceeding three million nine! Tot aanwending van een som van drie millioen:negen 

hundred and ninety-one thousand seven hundred honderd een en negentig duizend zeven honderd 
  

and twenty-seven. pounds for railways and har-| | geven en twintig pond voor spoorwegen en 

bours capital and betterment works from ‘the Havens kapitaal en verbeteringswerken ‘uit. het: 

railway and harbour | fund for the financial! | spoorweg- en havenfonds voor het. financiele 

. year ending the thirty-first day of March, 1920. jaar eindigende de een en dertigste dag van 

ct Maart 1920. - wo . @ 
  

‘PE IT ENACTED. by the King’s Most Excelienb Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Ais 

South: Africa, as follows :—-~ 

  

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Lo. ao Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

er ot . i. lgt :— 

Railway 1, The railway and harbour fund of the Union is hereby ) vist . oe 

and Harbour charged with such sums. of money as-may be required, for| |1. Het spoorweg en havenfonds-van de Unie wordt mits Spoorwe; 

Fund to, be railway and harbour capital and’ betterment services of. the|dpze bezwaard met zulke sommen gelds als beriodigd mochten Havenfo 

charged with Le iy : ye 1: a : , : Sy : : 

£3,991 7274, Union for the financial, year ending the thirty-first day oi|zijn yoor spoorweg en haven kapitaal en verbeteringsdiensten % worde 

ee March, 1920, not exceeding in the’ whole the sun of three vpa re 
a ores 

le Unie over het financiéle jaar eindigende de een e€D mes 

‘ million nine hundred and ninety-one: thousand ‘seven hundred ertigste. dag van Maart 1920 te zamen niet tebovengaande £3,991,7! 

and twenty-seven pounds. . ’ a de sdm ‘van driemillioen negen honderd een en negentig 

duizend zeven honderd zeven en twintig pond. 

How moneys. 2 The moneys appropriated by ‘this Act shall be applied .. . 

-to bo applied'to ‘the purposes: expressed in ‘the First Schedule to this Act 2. De gelden bij deze Wet beschikbaar gesteld zullen worden Hoo gek 

1 vourees”" and shall be met from the sources set out in the Second Schedule |4est sd voor de doeleinden uitgedrukt in de Eerste, Bijlage wore 

to. this Act,'but no portion of the sum of three hitndred and|'pt deze Wet en worden gedekt uit de bronnen genoemd a Pee 

— priacsds . fifty-one thousand seven hundred and twenty-seven pounds} 4° Tweede Bijlage tot deze Wet, zullende echter geen deel Sraruit 

: an de som van drie honderd een en vijftig duizend zeven gedekt 

contributed from the betterment fund specified in the said a ere : ‘ 

Second Schedule, ‘shall be utilised for expenditure * except onderd zeven en twintig pond getrokken uit het verbeterings+ worden. 

for purposes falling under heads numbered 2, 3, # and 5 in pndg, opgenoemd in voormelde Tweede Bijlage, worden 

Lo ros esteed voor andere doeleinden dan die vallende onder de 

       

  

    

b
e
 

te
e 

et
 
O
h
 

th id First Schedule. : pi 
. 

De eee eee eee oo ~ (Hoofden genummerd 2, 8, 4 en 5 van bedoelde Eerste Bijlage. 

Expenditure} 3.\The said moneys shall not be applied to any|use, intent)|"g Bedoelde sommen zullen tot geen ander doel mogen Vitgave 

under of purpose other than the he oa ees nor which, ey whin ‘Aot : vorden aangewend dan de diensten waarvoor zij beschikbaar lijnen i 

riated and as set out-in the said Hirst Ochedh eto this ACt i sesteld zijn en zoals uiteengezet in de Eerste Bilage. tot aanleg 

construction" Pp : ane : ye ‘ ‘tg 

not to exceed Provided - that the amount appearing in columz. two may)joze|Wet: Met dien verstande, dat het bedrag opgenoemd moeten 

~ 
: . “ : oe ° earag ' 

4.
 

amount be made available for any services falling under heads numbered wed Tran’ 

prescribed. 9 to 5. inclusive: in the said First Schedule ‘ In the case of i. de. tweede kolom aangewend kan worden ten behoeve van de wet - 

by law. a . ‘ : liendten vallende onder de hoofden’ genummerd 2 tot en met geschre\ 

the services falling under head No. I the total, expenditure|s in loormelde Eerste Bijlage. In het geval van de diensten niet te-. 

on nb vine uncer constraction. shall not excead | he amount vallende onder hoofd No. 1, mogen de gezamenlike uitgaven bovengs 

end 4 . % aw as t ° maximum amount which may Pe oor een in aanbouw zijnde lijn het maximum bedrag niet 

_ «expence thereon: a a vergchrijden dat volgens wet daarvoor uitgegeven mag 

Authoriza- 4, Anything to the contrary. notwithstanding in any law worden. , , . 

tion of authorizing the construction or equipment of any line men- 4. |Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in enige Machtig 

docroase a tioned in the first column of the Third Schedule to this Act—lwet | waarbij machtiging verleend wordt tot de aanleg of om de 

u ‘ So nitrusting van een lijn vermeld in de eerste kolom van de bede   amounts to . oo : : Cf a. 
é 

be expended (a) the amount mentioned in the second|column of|Derde Bijlage tot deze Wet-— aise 

on con- so “hy 
: : 

. . 
é 

struction _. that Schedule opposite the name of any such line (a) wordt het bedrag in de. tweede kolom van bedoelde voor de 

of certam = (being the amount prescribed by law as the maximum Bijlage vermeld achter de naam van galk een lijn aanleg 

lines gum to be expended on that line) shall] be reduced - (aijnde het wettelik als maximum vastgestelde bedrag zekore 

: . : . “se no th 5 : : Ee 
oorhee 

heretofors to the sum set out in the fourth coluian opposite dat aan die lijn te koste gelegd mag worden) ver- goedgel 

mae; SUCH DAME Lo J ‘ a ‘ minderd tot de som in de vierde kolom vermeld oe bine 

(b) the amount mentioned in the third column of that achter die naam ; Voren t 

line (being |(b) wordt het bedrag in de derde kolom van bedoelde yormin 

“the amount prescribed by law as the maximum Bijlage. vermeld achter de naam van zulk een lijn 

sum to be expended on that line) shall pe increased _ (zijtide het wettelik als maximum vastgestelde bedrag 

to the sum set out in the fifth column opposite such] dat. aan die lijn te koste gelegd mag worden) zal 

mame. —- a . worden vernieerderd tot de som uiteengezet in de 
/ 

Schedule opposite the mame of any such 

cS , PY a vijide kolom tegenover zodanige naam. 

5, This Act may be cited for all eae Works: spe Railways 8} Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte 

and. Harbours Capital and. Betterment Works ppropriation| ji, de Spoorwegen en Havens Kapitaal en Verbeteringswerken 

(1919-1920). Act, 1919, Do Midflelen (1919-1920) Wet, 1919. : 
Short title. 

/. Bo 
yo . 
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UNION GAZETTE. EXTRAORDINARY, isru JUNE, 1919 
er ' " { . 

. \ ° “ / \ ‘ a - 

First Schedule. . ‘ Eerste Bijlage. | eA 
| : . . Column. | Column | .} - _ Kolom |. Kolom No. (AN Head, 1 (2. No. Hoofd: ee 

teks cee YT [| fe I .| Construction _ of; Railways. (part of. ‘jl | Aanleg van Spoorwegen (deel van 7 . 279) * .. 15 671 — . |. £181,279)... ee, 15,671 — 2 Ne anes nl Open Lines ‘(part /o 7 : 2 | Niewwe-werken op open Hijnen (deel L 9 2,893, 095 = van. £6,175,597) .- we £2, 893 095 — -8 | Rolling Stoék: (p rt of £31 3 796) 7 40,000 — 3 |. Rollend mat eridel (deel van £253 796) 40 ,000 — 4° | Harbours (part of £3 448,698). | 354,598 _ 4. Havens (deel van £3,448,698)- 1. | ° 354,598 > 5 | Working Capital) (part- of £1,578,970) | 538, 363 — - 15 | Bedrijfskapitaal (deel- van £1,578 970). 538,363 6 | Unforeseen- Works (part lof. £265,705) yy jo 180 00 | 16 | Onvoorziene werken (deel van £265, 705), oo 150,000 

. oo | + £3,991,727 £3,991,727 

Second Schedule. 4p _Tweede Bijlage. Es : t . . ” ; " , : , Sources from which Funds willl be pr ovi ded, Pondsen wqarute de gelden getrokken eullen worden. 4 

1. Loan Funds 7 | : £8,500,000 J.|Leningsfondsen | |... ene ne 3,600,000 3 ft. . 2.1 Verbeteringsfondsen |: : Lo : * Betterment Fund :-— | F Ke Ido op 31 Maart 1919 © £251,727 Unexpended halanlee at 81s March, 1919 £251,727 | Bijdrogon vk “Thko mst 1919-1920 . 100/000. , Contributions froza Revenrte, 1919-1920 100,000 . Meragen ven, Spucomsten, hae , 351,727.’ 8 . poe 851,77) 0 1 Irekenine ” 8, Credits in respect of assets written out of @apital Account —-14.0,000 3. Rsodieten, ten 4 anzion van baten, uit Kapitaalrckening 140,000 
5 LO _- $3,991,727] 7 £3,991,727 

» Third Schedule, Derde Bijlage. 
‘ Columh Column Coliirin Column Kolora | Kolom - Kolom Kolom Bp] 8. 4 5. 2% -| Be. 4, 5, 

. £ £ £ sda ¢ “ £ | ge £ sda | £-. ‘Benoni—Welgedacht: 1333628 — 123, 7838.18 Bf Behoni-—-Welgedacht |. « |133, 628 — 123,783 18 3 — Caledon—Kykoedie .203,00 —~ _ | 199,788 8-4 = °|Caledon—Kykoedie} |... |. 203,000 — [199,788 8 4) He. George—Oudtshoorn . .| 465,372: — 462,002 2 1 — Geprge—Oudtshoorn , sz | 465,372 +"! [462,002 9 .] — ‘Graaiwater — Oliphant! Lo a : . Grpafwater. — Oliphants |, ! . River .. 161,58 — [150,184 17 4] 0 Rivier. wef fh. 1 161,580 |  —» | 150,184 17 4) 0 — Komatipoort—'Tzaneen - 710,04 — 656,446 11 11 = Kdmatipoort—Tzarleen .« | 710,040 = 656,446 11 11 — Kroonstad—Vierfonten . 184,61 a 162,719 0. 6 — ° | Krponstad—Vierfonitein].. | 184,611 -) ~~ 162,719 0 6 a 
Nelsprait—Graskop— ' le os } ‘Nelspruit—Graskop+— , . co "  Nelspruit—Sabie 300,006 | ‘-- 299,632 14 1] — Nelspruit—Sabie |... | 300,000. = 299,632 14 11 — Sabie-—Graskop 114,949 a 88,154 2. 1 — Sabie—Graskop - j:. [114,949 | .— jf 88.154 2 1 —_— Tzaneen——Messina : 757,00 — 722,734 5 7 — Tzarieen—Messina .. | 757,000 ~~ |722,7384 5°.7 — Vierfontein—Bothaville 69,788 | oH 64,728 12 9 =< | Vierfontein—Bothaville 69,788 — 64,728 12 9 — Gairtney—-Glenalmond . — 58,976 ~ = hs |, 59,076 | Gal riney—Glenalmond |.. |, —- | 58,976 — 59,076 
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No. 32, 1919.) 

ACT 
To amend further ‘the tariff of customs and 

duties and to continue the operation of ‘c 
customs and excise duties for a further peri d. 

axcise 
rtain 

TRAORD 

Ne 

  

  

the Senate and.the House of Assembly of the Union’ 
BE 

’ South Africa, as follows :— : 
miendments 1, Subject to the exemptions and to any suspe 
s to customs rebates and conditions’ permitted or provided by or 
utes, the authority of Act No..26 of 1914 or this Act, and 

also to the provisions of any law telating.to the mana 
of customs, the tariffs of customs duties as set out 
First Schedule to Act No. 26 of 1914 and Part~T. 
Schedule to Act.No. 37 of 1916 are hereby amended oi 
to,/to the extent indicated in Part I of the Schedule 
Act. ; 

smendments 2, Subject to the provisions of Act No. 37 of 1913 
5 to excise far as those provisions relate to the manufacture or pro 
uties. of beer and, subject further to the rebates of or exey 

‘from duty under that Act and to the rebates specified 
‘Part II. of the Schedule to this Act and subject also) to t 
provisions of the Excise (Proposed Duties Procedure) 
1913, the rates of excise duties as set forth“in Part; I. 
the Schedule to Act No. 37 of 1916 are hereby amended 
the extent, indicated in Part II. of the Schedule to this Act, 

3. The increases of customs duties and excise duties 
were imposed by Act: No. 22 of 1915, and which were, 
amended by ‘Act No. 36 of 1917, reimposed by Act [No. 
of 1918, but which will, under section one of the last-me 
Act lapse after the thirtieth day, of June, 1919 shall, t 
with the increased customs duties and excise duties i 
under this Act, be of force and effect until the thirtieth 
June, 1920. oo. a 

4. This Act may be cited for all purposes as the C 
and Excise Duties Act, 1919. 

ett 

reme 
! 

‘add 

» In 

ontinua- 
kon of in- 
reases of 
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txcise duties. 
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- Mp Schedule. i 

-PART“T.. 

AMENDED AND ADDITIONAL TARIFF GF Customs Duriz 

Class Ll. Special Rates. 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

msions, 
under 
ubject 

in the 

of the 

to this 

luction 

nptions 

Act, 

which 

tioned 

puter 

justoms 

Tot 

INARY, 18rx JUNE, 1919. 

32, 19198.] 

WET 
verdere wijziging van het tarief van invoer- 
rechten en aksijnsbelasting en tot handhaving 
voor een verder tijdperk van zekere invoerrechten | 
on aksijnsbelasting. . 
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dag’ 
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4, 

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad ‘van de Unie van’ Zuid-Airika, — © 
olet :—— . a me 
Behoudens de vrijstellingen en de opschortingen, kor- Wijziging 

n en voorwaarden toegestaan of voorzien bij of ingevolge van invoer- 
No. 26 van. 1914 of deze Wet en behoudens tevens de rechten. 
bepalingen betrefiende’ het doeanebeheer, worden de . 
ven van invoerrechten, vervat in de Herste Bijlage tot 
No. 26. van 1914 en Afdeling’ I. van de Bijlage tot Wet 
7 vari 1916 bij deze gewijzigd of vermeerderd in de omvang 
ewezen in Afdeling I. van de Bijlage’ tot deze Wet. 
[Behoudens de bepalingen van Wet No. 37 van 1918 
rover deze bepalingen betrekking hebben op de ver- 

Higing of voortbrenging van bier en behoudens voorts 

prtingen op of vrijstellingen van. belasting onder gemelde 
en de kortingen opgenoemd in Afdeling EI. van de Bijlage 
Heze Wet en behoudens tevens de bepalingen van de / 
ins (Voorgestelde Belasting Procedure) Wet, 1913, wordt 
arief. van aksijnsbelasting vervat in Afdeling II. van de 
ge tot Wet No. 37 van 1916 bij deze gewijzigd in de 
nng aangewezen in Aifdeling I]. van de Bijlage tot deze 

  

Qe 

Wijziging 
van aksijns 
belasting. 

1 

a 

De verhogingen van invoerrechten en aksijnsbelasting Handhaving 

pgelegd werden bij Wet No. 22 van 1915 en die, zoals van verhoog- 
zigd bij Wet No. 36 van 1917, opuieuw opgelegd werden de hien en 

Wet No. 20 van 1918, maar welke, ingevolge artikel één aksijnsbe- 

laatstgemelde Wet komen te vervallen na de-dertigste lasting. 

van Junie’ 1919, zullen; tezamen met de verhoogde invoer- 

en. en aksijnsbelasting opgelegd onder deze Wet, van 

ht blijven tot de dertigste dag van Junie 1920. 
Deze Wet kan voor alle doeleinden, worden aange 

e Invoerrechten en Aksijnsbelasting Wet, 1919, 

Y 

haald Korte titel, 
C 

Bijlage. 

‘AFDELING. 1. 
Gewisziep EN Apprrionern ‘TaRtr van INVOBRRECHTER. 

  

\ 
Rebate w: 
the grow 
duce or 
ture of th 
Kingdom 
Pprocatin. 

Posse 

Tariff | 
Ttem. . Article. Duty. 

bon goods 
ith, pro- 
manufad- 
e United 
atid reci- 

g British 
BSions. 

  

Ale, beer and cider ; all kinds of 
strength, exceeding 3 per cent. 
of proof spirit, per imperial i : 

‘|. gallon. 6d. per 
: . : - gallon! 

29 Leather, adulterated or ldaded : | 
per Ib. ou. . 
or-per £100 

_ whichever. duty s§ 
greater. 

Nil. 
3 per 

; valore 

nw
 
o
o
 

O
n
 

cent. 
ye. 

o
O
.
 

hall, ‘be , the 

Soy, in packages containing over * 
ten gallons, and of weight of not 
less than 134 Ibs. to the imperial. 
gallon, when intended for use in’ 
the manufacture of condiments, 
and subject to such-conditions as |[ : 
the Commissioner of Customs . a 

may prescribe, per lb. _ Y Nil. 

42 (a) 

      
Armperial 

Tarie 
posi 

Klasse I. Speciaal Tarief. 
. : . ; Korting op goedereti 

gekweekt, voort- . 
gebracht of ver- 
vaardigd in het 

Verenigd 
. Koninkrijk en 
reciprocerendé 

Britse be¥ittingen. 

oF
 
eh
 

4
5
 

Artikel. Belasting. 

  

adj i;   Ale, bie# en appelwijn ; van enig 
gehalte boven 3 percent proef- 
spiritus, per imperiale gallon. 6d. per imporiale 

foe, , gallon. 
Leder, vervalst of geladen i 

‘ -per pond :; be 
of per 100 pond «. .. 

naar gelang welke belasting de |. 
hoogste is. t 

} Nil. . 
3 percent ad 

valorem. 

o
o
 

o
c
 

o
m
 

Soja in colli’s, bevatiende meer 
dan tien gallons ei van een ge- 
nwicht van ten ‘minste 134 pond 
op een imperiale gallon, indien 
bestemd voor gebruik bij het 
vervaardigen van specerijen en 
behoudens gzulke voorwaarden 
als de Kommissaris van Doeane 
mocht stellen. ner nond.     4\, Nil.   

    '  
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| | nepate moon goods Serna gp gooteren : e growth, pro- |. > ‘ Tariff ( ance or mamuface |i ioe. gebracht of “ot 
Itern. Article. Duty. Kingdon United post, _ Artikel. Belasting. Verenigd 

: 1 procating British |, Rouinkrie 
\ _[__ Possessions, - | Britse bezittingen, 

, £s. dk aS &os d. 
at Spirits :— we “Ad Spiritualién : 

Odin oldinon eee se 10 0 / 0 Nil , (a) Gepariumeerde, per impe- Lil 6 Nil. ' . : : - riale gallon .. on . . 3 . (6) Liqueurs, cordials and mixed en bovendien pez £100 = .. |} 10 0 @ | Nil spinits. Fpeceding 3 per cont : (6) Likeuren, cordials en gemeng- 
of proof||spirit, per imperia o | Ni de spiritus boven 3 percent 

oon £100 . NO 95 0 0 Nik proeispiritus per imperiale nueol xa ; ee ee . sallon. ‘L. 
whicheve : duty shall be the | | of per £100 .. . .. 1295 0 01 NL 
greater. ; Hk estin : 

(c) Other sprts exceeding 3 per dehocwie 0, belesting 

renal proof spizit, per ime 110 0 Wil (c) Andere soorten boven 3-pxr- 
orig! Proor galion. - | . cent. proefspiritus per irmpe- No allowsnee will be made for : : viale proefgallon. 110 OY Nu. 

t Tproor I Excess HOP i Geen korting wordt toegestaan 
cen. : } . d f 7 

(d) Medicinal and toilet prepara- dem. 15 percent. Van mee 

tions, arp essences (liquid), . (d) Geneeskrachtige en toilet pre- 
fede ape tnotures ant. of paraten en essences (vloei- 

proof . epirit per imperial . pare) Styopen od binisturon 
gallon, “or 25 percent ad} 111 '0j Nil cont proetspisitus per impor 
valorem, whichever duty shall | riale gallon, of 25 percent ad| 1 11 0} Nil. 

suck opines rt “and when over. galore, de he gelong welke ! : ' elasting de hoogste is. . 
proof shall |be specially entered | Zodanige spiritus, indien boven- 
and the siyength overproof de- proef, wordt speciaal geboekt en 
clered, sha 1 the duty mene 7 | het gehalte bovenproef verklaard |, 

£1 10s Od. per imperial proof oe on ae belesting op heb meng SM , r wordt alsdan geheven tegen 
galion or 25 at con. ad nator the 10s. Od. per imperiale proefgallon 
whichever ltuty sna be tne of 25 percent ad valorem, naar 

greater. gelang welke belasting de hoog- 
ste is. 

Class IV. 3 per cent. ad valorem.. Kiasse IV. 3 percent ad valorem. 

Tarifi Article. Tattief- |/— Artikel, . 
item. mL : post. : ‘ 

75 Ammonium | anhydrous,’ carbonate, chloride (sal, arnmoniac) aL . . : . . . oo 
nitrate and perchlorate ; in bulk. | - : 75 Ammonia: watervrije koolzuurhoudende, zoutzure (salmiak), 

. , salpeterzure en oVerZoutzure ; in massa. . : 
78 (a)} Barium peroxide; in bulk. . ‘ ; “ 4 (9) P , ‘ . . “78 (a)| Barium hyperoxide ; in massa. 

116 (a) Meerschaum, amber and amberoid ;.in the rough. . : . ‘ oo, ‘ 
(0) Stems (ather than wooden) and mouth-piecés for tobace:! 11 (a) Meerschuim, -barnsteen en ‘imitatie-barnsteen ; onbewerkt. 

pipes ;|/when imported by manufacturers of tobacco pipes . (®) Stelen (behalve houten) en mondstukken voor tabakspijpen, 
(c) Other materials, in a raw. or semi-manufactured state suit: , indien ingevoerd door tabrikanten van tabakspijpen. 

able fox, and intended for use only in the manufacture o! (c) Anderé materialen, in een onbewerkte of halfbewerkte 
tobaecca pipes, under such conditions as the Commissione: toestand geschikt voor, en bestemd voor gebruik enkel 
of Customs may prescribe. we + bij vervaardiging, van. tabakspijpen, onder zulke moor: 

. . , . ' waarden als de Kommissaris van Doeane mocht.stellen. 
120 (a)| Pastes and powders containing not less than 30 per centum of} | |. . ' a . water ‘ luble phosphoric oxide, in the dry. substance, for; 120 (@)) Pastas en poeders bevattende ten minste 30 percent water 

- use in claktitying sugar juice: in bulk. . pplosbastr fosfooroxyde, in droge toestand, bestemd voor 
oO , , . et klaren van suikersap ; in massa. 

140 (a)| Vitreous alumino-silicate compositions, or borax glasses with . yo oo. ‘ 
or without colouring or opacifying matérial, suitable for,| 140 (a)} Vitreuse aluminium-silikaatverbindingen, of borax glas met” 
and intended for use only in-the manufacture of enamellec , of zonder kleur- of ondoorzichtigmakende stof, geschikt, ware ; in|bulk. . : en bestemd slechts voor het vervaardigen van emailwaren : 

: ’ in massa. 
. \ 

\ 

7 
Sp es . ‘ Class V. Free of duty. . Klasse V. Vrij van Belasting. 

oo, 156 (a)) Caseine; in massa. 156 (a)| Casein ; in bulk. _— 
. . . - 178 (a)| Oliezaden en noten ingsvoerd voor het"doel om olie te maken, 178 (a); Oil seeds and|nuts imported for the purpose of manufacturing maar, wat betreft eetbare soorten, onder zulke voor- 

oils, but, as regards edible kinds, under such coriditions and waarden en regulatics als de Kommissaris van Doeane 
regulations as the Commissioner of Customs may prescribe. mocht stellen. ° 

\ 

‘| 

, :      
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AFDELING Ii. . 

GuwiszieD™ TARIEF VAN AKSTINSBELASTING OB ‘SPIRITUALIEN EN BIER 

  

  

  

AMENDED TARIFE OF EXCISE DUTIES ON SPIRITS AND BRERS MANU- VERVAARDIGD IN DE UNIE. 

; FAOTURED IN THE UNION. . Spiritualien 

Spirits. Artilcel. ariel. 

‘Article Rite of dut is, di. 
Cree aa uLy- Wijnbrandewijn, nl. spiritualién gedistilleerd uit wijnof 

‘ 1 : 1 
Wine brandy, viz. § Spirits distilled from wine or must £ os. d. , esting uit alte oa voorigebraght door cr imperial 

produced solely by the alcoholic fermentation of N \ proefgallon : 0 10 oO} 

the juice of fresh. grapes, per imperial proof g gallon 0 10.0 “ " ; 

Druivebrandewijn, nl. het ‘gedistilleerde van de: distil- 

Grape brandy, viz.: the distillate resulting from the | , Jatie uitsluitend van druivesap met de doppen, per 
distillation solely of grape juice together with the . imperiale proefgallon 015 0° 

’ husks, per unperial proof g gallon . 4015 0 ” . ™ . 
. : li 

Dop brandy and spirits distilled from materials other Dopbrandeviiin soon goa ae 

than the produce of the vine, -per imperial proof imperiale proefgallon. . te as . 100 

gallon’ .. . a   
  

oy 

  

Repates or Excise Dutims on Sprrirs:. Extent of rebate 
  

(a) Spirits of a strength of 50 per cent. overproof and 
upwards when methylated in the manner .pre- 
scribed by regulation. 

' (b) Plain spirits used in the manufacture of medicinal 
preparations, flavouring esserices, vinegar, acetic 

acid, and perfumed spirits ; subject to the 
approval of, and to conditions imposed by, the 

, Commissioner of Excise. 

(c) Plain spirits used for industrial purposes, and 
rendered unpotable to the satisfaction of the 
Commissioner of Excise. 

(d) Plain spirits used by scientific or teaching institu- 

missioner of Excise may impose. 

(e) Wine brandy and erape brandy, used i in the fortifi- 
cation or preservation of pure wine, subject to 
compliance with the provisions of any Act re- 
lating to excise duties, or any regulations issued 
thereunder; | 

(f) Rectified spirit used in the manufacture of f ether, 
or other stibstatiee, by a process which causes the 
ethyl alcohol’ to undergo chemical change, and. 
provided that not more than two per cent. by 
volume of ethyl alcohol remains in the resulting 
ether or other product. 

(g) Spirits exported for consumption outside the 
limits of the Union. ‘ 

, (A) Spirits lost through evaporation, leakage or ¢ other 
tmavoidable catise, when such loss is proved to 

the. satisfaction of the Commissioner of Excise, 

(é) Spirits distilled in Natal from the products or by- 
products of the sugar cane, when duty paid for 
consumption in Natal, 

Beer. 

1 Th 
tions for burning, preserving or experimental : g Zz 
purposes, tinder such safeguards as the Com- 

Th 

Th 

Th 

Th 

Th 

Th 

Fiy 
pe 
pr   

The whole duty. 

whole duty 
_ lessitwo shillings 
per 

_ propf gallon, 
imperial 

whole duty. 

> whole duty, 

\ 

» whole duty. 

p whole duty. 

3 whole duty. 

2 whole duty. 

re shillings 
r imperial 
of gallon. 

\ 

Kortincun vAN AKSIJNSBELASTING OP SPIRITUALIEN. ‘Omvang van 

  

‘wien bij regulatie. 

(b) Gewone spiritus gebezigd vij de vervaardiging van 
genedskundige preparaten, aromatiese. essences, 
azijn, azijnzuur en geparfumeerde spiritus, onder- 
worpen aan de poedkeuring van en onder voor- 

C 

(c) Gewone spiritus gebezi gd voor nijvegheidedoeleinden 
en ondrinkbaar gemaakt ten genoegen van de Kons- 
missaris van: Aksijnsen. 

/ 
(d) Gewone spiritus gebezigd door wetenschappelike of 

onderwijsinrichtingen als brandstof, preservatiemid- 
del of voor proefnemingen, onder zullee Voorzorgs- 
maatregelen als de Kommissaris van Aksijnsen 
moelhit bepalen. 

4 \ 

(e) Wijnbrandewijn en druivebrandewijn, geberigd ter | 

houdens de voldoening aan dé voorschriften van 

uitgeveardigd. 

. Gerektificeerde spiritus gebezigd ter vervaardiging | 

‘de aethyl-alkohol een scheikundige verandering doet 
ondergaan, en mits niet meer dan twee percent per 
volume aethyl-alkohol achterblijft in de resulterende 
aether of het ander produkt. 

(9) Spiritus uitgevoerd voor verbruik buiten de Unie. - 

4 

(h) Spiritus ‘verloren door verdamping, Iekkage of 
andere onvermijdbare oorzaak, wanneer dat verlies 
ten genoegen van de Kommissaris van Aksijnsen 
bewezen wordt. 

(4) Spiritus gedistilleerd in Natal uit produkten of afval- 
produkten van het suikerriet, wanneer belasting be- 
taald is voor verbruilx in Natal. 

waarden gesteld door de Kommissaris van Aksijnsen. 

fortifikatie of preservatie van zuivere wijn,. be- | 

enige wet op aksijnsbelasting of regulaties daaronder 

van aether of andere stoffen, door een bewerking die > 

  
} 

Korting. 

(a) Spiritus van een adnate v: van. 50 percent bovenproef De gehele 
en daarboven indien gemethyleerd op de wijze voor- | belasting: 

De gehele be- 
. lasting min 
twee shil- 
lings per 
impériale 
proefgallon. 

De gehele be+ 
lasting. 

De gehele be- 
lasting. 

; De gehile be- 
lasting. 

‘De gehele be- 
lasting. 

De gehele be- 
lasting. 

De gehele bes 
lasting: 

Vijf shillings 
per 
riale proéf- 

- gallon. 
  

‘ Rate of duty. 
  

, Beer Brewed from. worts 3 of the specific gravity of not 3 Jess 
than ore thousand and twenty degrees; and not | 
imore than. oie thousand and thirty-nine deg grees, 

per 36 itiperial gallons ie 

Boer brewed from worts of the specific gravity pelow 
one thousand and twenty degrees and above one 
thousand and thirty-nine degrees, per 36 standard 
gallons .. oe vee ae 

with a proportionate increase or decrease for | any 
differetice in gravity. 

Lager Beer produced from worts of the spevifie gravity 
of less than one thousand and forty degrees shall 
be charged at the higher rate of duty 

ae 

oe: eee 

  

fad, 

012 0 

146 

  

  

van niet minder dan één duizend en veertig “rad en 
wordt belast met het hogere tarief,   Bier.’ - 

Bier. Tarief van 
” i, belasting. 

Bier gebrotiwen v van wort van. 1 het soortelilk gewicht \ van}. £ s. d 
niet minder dan een duizend en twintig graden, en : 
niet meer dan één duizend negen en dertig graden, a. 
per 36 imperiale gallons... os 612 6 

‘}Bier gebrouwwen vai wort, van het soorteliix gewicht 
onder dén duizend en twintig graden en boven één 
duizend negen en dertig graden, per 36 standaard | a 
gallons 6.0 kee 7 14 6 
met een evenredige vermeerdering of vermindering 
voor enig verschil in soortelik gowicht: 

Lagerbier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht   
    

impe- .
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Amending ~ 
paragraph 
(a) of 
section forty+ 
stx of 
Ordinance 
32 of. 1902 
(Transvaal). 

Short title. 

No. 33, 1919.] 

ACT 
To amend the Liquor Ilicensi 

(Transvaal Colony 

    

), in 
of section forty-six. 

ng O1 
respect of 

rdinance, 1902 
paragraph (a) 

No. 

Tot 

33, 1919.] 

WET 
wijziging van de Drank Licentie Ordonantie? 
1902 (Transvaal Kolonie), ten opzichte van 
paragraaf (a) van artikel zes en veertig. 

  
  

E IT ENACTED by the [King’s Most 
the Senate and the Hou 

South Africa, as follows :—   
1. Paragraph (a) of section forty-six of 

of 1902 of the Transvaal Colon} is hereby am 
the end of the said, paragrap! 

| 
Provided that the court may, 

has not been previotsly convitted of any ot 

order the operation of the sentence of imp 

the option of a fine to be s 
such conditions as the court||may ‘specify 

such conditions are not fulfilled by the o 

arrested without warrant and 
the said sentence of impris 
during the period of suspensi 

the said sentence shall not be enforced. 

The regulations made des paragraph 
hundred and siaty-two of the 
Act, 1917, shall apply in 

sentence of imprisonment h 
conditions. 

2, This Act may be cited 
iquor Licensing Ordinance, |1902, Amend 

{ fy i 

le of Assembls 

"the following 

in its discret 

spended for sv 

shall be com 

ument; but i 

jpn, observed ¢ 

espect of -an 

(riminal Proce 

i | s been suspend 

for all purpose 

Excellent Matesty, 
7 of the Union of 

Ordinance No. 82 
nded by adding at 

proviso : 
€ 

won if the offender 
ler serious offence, 

isonment without 

ch period and on 

in the order. If 

fender he may be 
mitted to undergo 

the offender has, 
ll such conditions, 

I 
I 

f 

(c) of section three 

dure and Evidence 

y offenders whose 
ed as aforesaid on. 

3 as the Transvaal 
ment Act, 1919. 

    

  

Ais 

als vol 

1. 
No. 
gewljZi 
graaf \ 

Eve: 

overtr 

ande 

genisst 

danig 

het 

door 

brief 

straf 

treder 

bedo 

niet 

De 

artike 

dure 

in Vv 

geniss 
2. 

als de 

Wet, 

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
naat en de.Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
et i— ; 

Se 

iy 
32 

aragraaf (a) van artikel es en veertig van Ordonantie 
van 1902 van de Transvaal Kolonie wordt mits deze 

gd door hijvoeging aan het einde van de gezegde para- 
van de volgende voorbehoudsbepaling: 
iwel mag het Hof, naar eigen goeddunken, indien de 

sder te voren nog niet veroordeeld was wegens een 
ernstige overtreding, bevelen dat het vonnis van gevan- 
raf, zonder keus van boete, opgeschort worde voor z0- 

tijdperk en onder zulke voorwaarden als het Hof in 
evel moge bepalen. Indien zulke voorwaarden niet 
e overtreder nagekomen worden, kan hij zonder last- 
n hechtenis genomen worden en genoemde gevangenis- 
ral hem dan opgelegd worden; doch indien de over- 
gedurende zulk een tijdperk van opschorting, al de 

lle voorwaarden nagekomen heeft, zal genoemd vonnis 
egepast worden, | 
Regulaties opgetrokken krachtens paragraaf (c) vail 
arie honderd twee en zestrg van de Kriminele Proce- 

n Bewijslevering Wet, 1917, zullen van toepassing zijn 
band met enige overtreder wiens vonnis van gevan- 
traf opgeschort is onder voorwaarden zoals bovenbedoeld. 

eze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 
Transvaal Drank Licentie Ordonantie, 1902, Wijzigings 
1919. 

re 

b 
d 
1 

el 

te 

€ 

ey 

I 

    

Wijzigende 
paragraaf 
a) van 
artikel zes ei 
veertiq van 
Ordonantie 
32 van 190 
(Transvaal). 

Korte titel.
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No. 34,1919.) - a o ! 1 = 

ACT 
. To.amend in certain respects the Diamond [Export 

Duty Act, 1917 (Act No. 27 of 1917). 

  

f 

Ne, 34, 1919,] 

WET. 
Tot wijziging in zekere opzichten van de Diamant 
Uitvoerbelasting Wet 1917 (Wet No. 27 van 1917). 

  

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

South Africa, vas follows :— ~ 

Amend- . 1, Section two of the Diamond Export Duty Act, 1917): 
ment of ' (hereinafter referred to as the principal Act), is hereby amended 
two of Act PY the deletion of the proviso to that séction. 
No. 27 of 
1917. 

Increase of 2x Sub-section (1) of section three of the principal 

“substitution therefor of the word’ “ten”. ° 
Amendment’ 8, Section siz of the principal Act is hereby amended by 

of section the deletion of the words “ until the termination of the present 
No. oon et war” and also by the deletion of the paragraph (0). 
1917. . ‘ Lot ! 

Amendment 4 Paragraph (b) of sub-section (1) off section seve 
of section principal Act is.hereby amended’ by the deletion of the words 
seven of Act “ except in the case of alluvial diamonds exerapted from 
Ney of duty under -this Act’. 

Amendment 

of pection the deletion of the definition of ‘alluvial diamorids ” |therein 
Jo. 27 of contained. — 
L917. 

Short title 

yperation 
ont Act. 

t 

  

Act is 
rate of duty. hereby arnended by the deletion of the word “ five” and the 

5. Section ten of the principal Act is hereby. amended by 

6, This Act may be cited for all purposes as the Diamond 
wd date of Export Duty Act Amendment Act, 1919, and shall be read 

as one with the principal Act and shall be deemed to have 
been in operation since the nineteenth day of February, 1919. 

  

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

als volgt :— “4 

1. Artikel twee van de Diamant Uitvoerbelasting Wet, Wijuiging] 
1917 (hiernd, genoemd de hoofdwet), wordt hierbij gewijzigd van arti 
door weglating van de proviso van dat. artikel. 1 five van We 

No. 27 var 
4 . _ 1917. 

2. Sub-artikel (1) van artikel drie van de hoofdwet wordt Vermeerde- 
hierbij gewijzigd door schrapping van het woord “ vijf” en "mg van 

ee cee a, bedrag van 
inlassing van het woord “ tien ”’. belasting, 

8. Artikel.zes van de hoofdwet wordt hietbij gewijzigd Wijziging 
door schrapping van de. woorden “tot aan het einde van de van artikel 
tegenwoordige oorlog ” alsook door schrapping van de paragraaf No. 27. We 

(c). / - : o. 27 van 
| 1917. 

4. Paragraaf (b) van sub-artikel (1) van artikel zeven van Wijziging 
de hoofdwet wordt hierbij gewijzigd door schrapping van de van artikel 
woorden “ behalve in het geval van alluviale diamanten vrij- {74" No 2 
gesteld van belasting krachtens deze Wet”. van 1917. 

, 
5. Artikel ten van de hoofdwet wordt hierbij gewijzigd wijziging 

door schrapping van de beschrijving van “ alluviale diamanten ” van artikel 
daarin vervat. . oe tien van We 

. Lf, No. 27 van 
oy - 4 191TH 

§. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 
als de Diamant Uitvoerbelasting Wet Wijzigings Wet, 1919, en datum 
en zal als één met, de hoofdwet gelezen worden, en/zal geacht V@™ ™ 

: : 5 os werking- 
worden in werking getreden te zijn van af de negentiende dag ineden 
Ivan Februarie 1919. , - van Wet. '   

j
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No, 35, 1919] . . / No. 35, 1919.] 

‘ my r * e , . 
. To apply a sum not exceeding ten million one hun- Tot aanwending van een som van ten hoogste tien 

dred and five thousand pounds towards the millioen een honderd vijf duizend pond voor 
service of the Union during the| financial year, | de dienst van de Unie gedurende het financiele 
ending the thirty-first day of March, 1920. jaar eindigende de een en dertigste dag van 

Maart 1920. 

  

  

eS B® IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty|; I 
. the Senate, and the House of Assemblly of the Union of Z, 
South Africa, as follows:— . 

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

als yolgt:— 

1, De Schatkistrekening van de Unie wordt mits deze belast gchatkist- 
met}zodanige sommen gelds als benodigd mogen zijn voor de rekening te 
dierist van de Unie (en voor rekening van de leningsrekening) Worden 

seq soe at belast met gedurende het financiéle jaar eindigende de een en dertigste $10,105,000 
dag) van Maart 1920, tezamen niet te bovengaande de som 
vanjtien millioen een honderd vijf duizend pond, 

chequer 1, The Exchequer Account of the Union is hereby charged 
count with such sums of money as may be required/for the service of 
Eee On the Union (and chargeable to loan account) during the 
“financial year ending on the thirty-first day of|March, 1920, not 

exceeding in the aggregate the sum of ten million one hundred 
and five thousand pounds. : 

. 2, Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld, zal worden Hoe het geld 
aangewend voor de diensten in biezonderheden vermeld in de moet worden 

w money 2, The money appropriated by this Act shall be applied to hiergangehechte Bijlage en omstandiger uiteengezet in de aangewend. 
heapplied. the services detailed in the Schedule heretb, and more par-|begroting van uitgaven (U.G. 29-1919) zoals door het 

ticularly specified in the estimates of expenditure (U.G. 29—|Parlement goedgekeurd, en voor geen ander doel: Met dien 
1919), as approved by Parliament, and to np other purpose :|verstande dat, in het geval van de som van drie millioen 
Provided that in the case of the sum of three million and|vijf|honderd duizend pond voor kapitaal uitgaven van spoor- 
five hundred thousand pounds for capital] expenditure of wegen en havens voorkomende onder Begrotingspost A 
railways and harbours, shown under Vote) A in the saidjin bedoelde Bijlage, de machtiging bij deze Wet verleend 
Schedule, the authority granted by this Act} shall be deemed|geacht wordt alleen van toepassing te zijn op de overdracht 
to apply only to the transfer of that sum from the consolidated|van|.die som van het gekonsolideerde inkomstefonds op het 
revenue fund to the railway and harbour fund, and the|spodrweg- en havenfonds en de besteding van gemelde som 
expenditure of the said sum shall be in aceprdance with any|plaats zal hebben overeenkomstig de beschikbaarstelling door 
appropriation made by Parliament in that behalf. het (Parlement te dien opzichte gedaan. 

3x, Met de goedkeuring van de Minister van Financién kan winister kan 
nister may 3. With the approval of the Minister of Finance, a saving |een besparing op enige dienst aangewend worden tot dekking afwijking ‘horize on any service may be made available to meet excess expendi-|vaN fmeerdere uitgaven op een andere dienst onder dezelfde toestaan. 
lations. ture upon any other service in the same vote: Provided that begrotingspost : Met dien verstande dat de sommen voor- 

no excess shall be incurred on the sums appearing in column 2|komende in kolom 2 van de hieraangehechte Bijlage niet 
of the Schedule hereto, nor shall savings theteon be available|mogen worden overschreden en dat besparingen daarop niet 
for any purpose other than that for which the money is hereby|Mogpn worden aangewend voor enig ander doel dan dat granted as indicated in the said Schedule. waarvoor het geld hierbij wordt toegestaan zoals aangegeven 
7 in bedoelde Bijlage. o 

wt title. 4. This Act may be cited for all purposes as the Lean| 4,, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel, Appropriation (1919-1920) Act 1919, als de Leningen Middelen (1919-1920) Wet, 1919 ‘   
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Schedule. - Brjlage. 4 

Vote. ; Begrotingspost. . 

Column 1. | Golumn 2 - : Kolom 1. | Kolom 2. 

No. Designation. No, Benaming. | 

£ £ . £. _£ 

Railways and Harbours . 3,500,000 oe Spoorwegen en Havens oe 3,500,000 ye 

B | Public Works .. eee 700,000 ae B Publieéke Werken 700,000 ce 

Inelfiding Native Affaire se 39,386 Met inbegrip van ‘ 

Defence . . ~ 72,090 Naturellezaken os ae 39.388 

Mines nd Thdustri S ae 2 ,667 Verdediging . . wd 12,000 

Higher Education nd In-- Mijnwezen -“n “Tdustri: nen. 21,687. 

x, dustrial Schoo's : _ 45.488 Hoger Onderwijs en Industriéle 

Justice oa , 19.887 choien. . ‘ 45,488 . 

Police . ‘ jose 18.250 Justitie f ae 19,867 

Prisons n7 Reform tori s / . 20.249 | Politie foo. 18.250 

Public Health we 1,200 Gevangenissen on Verb: terhuizen os 20.249 

Mental Hospitals and Leper : Openbare Gezondheid / 1,200 

‘Institutions . . 204.449 Hospitalen voor Geesteskranken 6 en 

Publie Works 12: il4 Gestichten voor Melaatsen . 204,449 

Agriculture 53,269 Publieke Werken . oe 128 114 

Forestry. 7,10 Landbouw ; 53 269 

Posts and Tolegraphs 100.313 Beswezen .. os fee ~ 7150 

Lands Deeds and. surv-ys 8,959 Post- en Telegraafwezen +e 100,315 

: : Bridges... ee, 2.:,000 Landen Registr ti Kantoren en 

Cc Telegpaphs and Telephones 300,000 Cpm-tingen .. ' $950 

4 Bruggen , .- 29,000 

Lands. and Settlements $03,000 C Telegrafen en Telefonen: 300,000 ee 

Including Purchase and Development : 

of Land and Advances to D_ Landen en Nederzettingen 909,000 

Settlers at Xcpjes and to Met inbegrip van Aankoop en Ont- 

S ttlers. under t e Land wikkeling van Grond en Voorschot- 

.Settlem nt Act (Union) A ‘ten aan, Settelaars te Kopj-s kra h- ' 

and the Crown Lan’'s tens d3 Land N derz tting Wet 

Disp sal Ordinance 1903 , (Unie) en de Kroonlanden Beschik- 

‘ (Transvaal) Tae 800,000 : kin s Ordonnantie 1903 (T ransvaal) oe 800,006 

E Irrigation 642,000 | |. E Besproeiing 642,000 oe 

.| Including, Minor. Loans| oe 75,000 - Met inbegrip van Kleinere Leningen | . ee ~ 75,000 - ° 

‘Major Loans ~ os 210,000 . Grotere Leningen . oe 2 10,000 ° 

F Local Works and Loans we ~- | 1,165,400 oe F | Plaatselike Werken en Leningen - | 1,165,400 

Including: Loans to Provinces on ac- Met inbegrip van 

. eount of Capital Hxpendi- Leningen aan Provincies op Reke- - 

ture as 000,000 ning van Kapitaaluitgaven 1,000,000 

Loan to University. of ‘Lening aan Universitéit van Stellen- ss 

Stellenbosch . 32,000 bosch .. rae we 32,000 

Loan to Hugusnot College. 4,100 Lening aan Hugenoten Kollege ae 4100 

Grant to Transvaal Univer- foo Toelage aan Transvaal Universiteits 

4 sity College . 50,000 Kollege.. 50,000 

* Loan to South “African Lening aan Zuidafrikaanse Natu- 

Native College...’ . 9,300 |. relle Kollege . : * 9,300 

Loans to Local ‘Authorities . 20,000 , |. Lening aan Plaatselike Besturen. oa, 20,009 

a Land and Agricultural | Bank.. _ 300,000 oe G Land en Landbouw Bank .. oe 300,000 os 

H. | Native Affairs . . oe 1,600 H | Naturellezaken .. .. “ae 1,600 |. 

J War Expenses .. 2,625,000 J Oorlogskosten 2,525,000 

K Forestry .% 50,000 K Boswezen ae oe 50,000 

L Agriculture. - 12,000 L Landbouw 12,000 

Total «+ |10,105,000 Totaal .. © «+ 110,105,000 as 

ao
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as of . 
nal 
me. tax. 

es of 
wr tax. 

mdment 
rovisions 
\et No. 
of 1917, 
sing to 
iements. 

H 

HE following Bill having been 
of Assembly, is published i 

Order No, 158 (1919 edition). 
G 

<6 

BILL 

  

To fix the rates of normal ing 
m respect of the twe 
thirtieth day of June, 19 

ouse of Assembly, 
Lith June, 1919. 

introduced into the House 

n accordance with Standing 

YS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House. 

ome tax and super tax 
ve months ending the 
18; to increase the rate 

of excess profits duty, and to amend in certain 
respects the Income Ta 
1917: (Act No. 41 of 191% y 

* (Consolidation) Act, 

  

Reglem 

Volksraad, 
1¥ June 1919. 

volgende Wetsontwerp.ingediend in de Volksraad, 

wordt gepubliceerd ingevolge Artikel 158 van het 
ent van Orde (1919 uwitgave). 

GYs. R. HOFMEYR, 
Klerk van het Huis. 

WETSONTWERP 
Tot vaststelling van normale inkomstebelasting en 

super-belasting ten aanzien van de twaalf maan- 
de 
tot 

wit 

op 
da 

mn eindigende de dertigsts dag van Jun'e 1919, 
vermeerdering van het bedrag van ekstra 

nstbelasting,’ en tot wijziging in zekere 
zichten van de Inkomstebelasting (Konsoli- 
tic) Wet 1917 (Wet No. 41 van 1917). 
  

(ORDER OF THE 
  

IT ENACTED by the Kin 

Houvusz.) 

p's Most Excellent Majesty,   E 
B the Senate and the House o 
South Africa, as follows :— 

1. In accordance with sub-se 
the Income Tax (Consolidation) Al 
to as the principal Act), there s 
every taxable income accrued to 
during the twelve months ending 
1919, an income tax (referred to 
at, the rates specified in section 
amended. 

2. In accordance with sub-sect 
of the principal Act there shall t 
income subject to super tax (as 
of that Act) which shall have ac 
individual during the twelve mon 
of June, 1919, a super tax at t 
thirty of that Act. 

3. Section seven of the principa 

I. By the repeal of paragrap 
(1) and the substitution 

“ (a) im the case of any 
of the period in res; 
is made under this 

(i) is married ; or 

(ii) is widowed or d 
during any por 
or children und 
on the last day 
in respect of w 
the assessment 

an abatement of # 

Provided that suc 
to any married per 
a judicial order or 
such person has ma 
of the period of ass 
under the age of eig 

_of the year of assess 
- any part of which t 

Provided further 4 
income of any p 
thousand three hun 

no abatement allow 

** (5) in the case of any 
abatement provided 
abatement of three 
by one pound for 
taxable income of 5 

[A.B. 528—'19 | 

f Assembly of the Union of 

tion (3) of section five of 
ct, 1917 (hereinafter referred 
hall be levied in respect of 
or in favour of any person 
the thirtieth day of June, 

in that Act as normal tax) 
eight thereof, as hereinafter 

on (4) of section twenty-five 
e levied in respect of every 
defined in section twenty-six 
rued to or in favour of any 
ths ending the thirtieth day 
ne rates specified in section 

| Act is hereby amended :— 

hs (a) and (6) of sub-section 
therefor of the following :— 

person who, on the last day 
ect of which any assessment 
Chapter,— 

ivorced and has maintained 

tion of that period a child 
er the age of eighteen years 

of the year of assessment 
hich or any part of which 
is made, 

hree hundred pounds: 

on who is separated under 
written agreement, unless 

intained during any ‘portion 
essment a child or children 
hteen years on the last day 
ment in respect of which or 
he assessment is made: 

hat where the total taxable 
erson exceeds twenty-four 

Hired pounds, there shall be 
od ; 

person not entitled to the 
n paragraph (a), a maximum 
undred pounds, decreasing 

every pound by which the 
uch person for any period   
h abatement shall not apply|--   

  

(Last van ner Hurs.) 
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KT BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
aat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
ib *— 

creenkomstig sub-artikel (3) van artikel vif van de Bedrag van 
e Belasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (hierna genoemd normale 
Idwet) wordt ten aanzien van belastbare inkomsten, aeomste- 
nen aan of ten gunste van een persoon, gedurende de & 
maanden eindigende de dertigste day.van Junie 1919, 
mstebelasting ‘Gn die Wet genoemd normale belasting) 
van eer bedrag in artikel acht daarvan omschreven 

erin later gewijzigd. 
ereenkomstig sub-artikel (4) van artikel vif en twinteg Bedrag van 
Hoofdwet wordt ten aanzien van inkomsten onderhevig super- 
er-belasting (zoals omschreven in artikel zes en twintig belasting. 
Wet) opgekomen aan of ten gunste van een persoon 

de de twaalf maanden eindigende de dertigste dag 
lie 1919, een super-belasting geheven van een’ bedrag 
ven in artikel derivg van die Wet. 
tikel zeven van. de Hoofdwet wordt hiermede Wiizici 
Wd: __ ijziging 

van. 

oor herroeping van paragrafen (a) en (6) van sub-artikel bepalingen 
(1) en door indeplaatsstelling daarvan van de van Wet No. 
volgende : __ _ 41 van 1917 

betreffende 
“ (a) in het geval van iemand die, op de laatste dag verminde- 

van het tijdperk ten aanzien waarvan een ringen. 
aanslag onder dit Hoofdstuk. _gemaakt wordt— 
(i) gehuwd is; of 

(ii) weduwnaar of weduwe, of gescheiden is, en 
die gedurende een gedeelte van dat tijdperk 
een kind of kinderen onder de leeftijd van 
achttien jaren, op de laatste dag van het 
jaar van aanslag ten aanzien waarvan, of 
gedeelte ten aanzien waarvan, de aanslag 
gemaakt wordt, onderhouden heeft, 

een vermindering. van drie honderd pond: 
Met dien verstande dat zulk een vermindering 

niet van toepassing zal zijn op een gehuwd 
persoon die onder een gerechtelike order of 
schriftelike overeenkomst van tafel en. bed 
gescheiden is, tenzij zulk een persoon gedurende 
een gedeelte van het tijdperk van aanslag een 
kind of kinderen onder de ouderdom van achttien 
jaren op de laatste dag van het jaar van aanslag 
ten aanzien waarvan, of gedeelte ten aanzien 
waarvan, de aanslag gemaalt wordt, onderhouden 
heeft : 

Voorts met dien verstande dat waar de totale 
belastbare inkomsten van een persoon vier en 
twintig duizend drie honderd pond te boven 
gaan geen vermindering wordt toegestaan ; 

“(b) in het geval van een persoon niet gerechtigd 
op de vermindering als voorzien in paragraaf 
(a) een maksimum vermindering van drie honderd 
pond, afnemende met een pond voor ieder pond 
waarmede de belastbare inkomsten van zulk 
,een persoon, voor enig tijdperk van twaalf 

5n—'19.] 

fond ~ 
aad 
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of twelve months assessed, exceeds three hundred) |. | maanden aangeslagen, drie honderd pond te 
pounds or by which the taxable income of auch boven gaan, of waarmede de belastbare inkomsten 
person for any lesser period assess exceeds van zulk een perscon voor een korter tijdperk 
such portion of three hundred pounds ag ist aangeslagen zulk een deel van drie honderd 
proportionate to. the period assessed ;” pond te boven gaan in verhouding tot het tijdperk 

Il. by the deletion from sub-paragraph (i) of |paragraph| _ aangeslagen ; ’ 
(c) of sub-section (1) of the word. “ twhnty-five ” II. door de schrapping in sub-paragraatf (i i) van paragraaf (c c) 

and the substitution therefor of the word] “ fifty ” ; van sub-artikel (1) van de woorden “ vijf en twintig 
en de indeplaatsstelling daarvoor van het woord 

III. by the deletion of sub- -paragraph (iit) of \paragraph « vijftig 

(c) of sub- section (1); II. door de schrapping van sub- paragraat (iii) van paragraaf 
IV. by ‘the deletion from sub- -paragraph fy) of paragraph (ec) van sub-artikel (1); 

(c) of sub- section (1) of the word “seventeen”? and| IV. door de schrapping in sub-paragraaf (iv) van paragraat 
the substitution therefor of the word “ eighteen ” ; (c) van sub-artikel (1) van het woord ‘ zeventien ” 
and also by the deletion therefrom of the words en de indeplaatsstelling daarvoor van het woord 
“The expression children in this subparagraph “ achttien’; alsook door de schrapping daarin van 'q 
includes step-children ” . de woorden “onder kinderen in deze sub-paragraaf : 

v. by the deletion from sub- ~paragraph (v) of paragraph zijn hegrepen stiefkinderen ” ; 
(c) of sub-section (1) of the word “twehty” and VY. door de schrapping in sub-paragraaf (v) van paragraaf (e) 

/ the substitution therefor of the word “ thirty ” inde sub artike 0) van het woord “ twintie en de 
t Woor erti 

vi. by the addition of the following new sub-section :— DED BARBR IG ARE Caatvogr van ne “* (4) ‘The words child or children wheresdever used VI, door toeveeging van het volgende nieuwe sub-artikel :— 
in this section shall include the steb-child or ““(4) De woorden kind of kinderen waar gebruikt 
step-children of the tax. we Sbep-cala or in dit artikel zullen het stiefkind of de stief- 
rep payer. kinderen van de belastingbetaler insluiten.” 

of provisions 4. Section seventeen of the principal Act is hereby amended :—| 4, Artikel zeventien van db Hoofdwet wordt hiermede Wijziging 
of Act No. T. By th lof raph wib-secti gewijzigd :— - sven 

“41 of 1917, Phe’ substitution thevetey Mot. sub-section (1) and I. Door de herroeping van paragraaf (4) van sub-artikel bepatinge 
rplating to a SS (1) en de indeplaatsstelling van het volgende:—- ; 41 van 1 

eductions} (h) (1) Any gift made to any ecclesiastiéal, charitable (2) (1) Hen schenking gedaan aan een kerkelike lief- betreffen 
or educational institution of a public character dadige of onderwijsinrichting van een openbare kortingen 
within the Union ; aard binnen de Unie; 

(2) Any gift to any public fund established in @) fey sthenng gedaan ag. ce openbaar fond 
any part of His Majesty’s Dominions or in any tingen of in enig land verbonden met Groot 
country in allianes with Great Britaih for any Brittanje voor enig doel in verband met de tegen- 
e eoect. connects with the Present war 1 woordige oorlog ten aanzien van inkomsten op- 
thirtieth day of June, 1990 on ‘or before the Komende, op of véér de dertigste dag van Junie 

Provided that payments shall not be allowable as Met dien verstande dat betalingen niet aullen Ieunnen. 
deductions under this paragraph unless yerified to afgetrokken worden ingevolge deze parapraaf tenzij, 
the satisfaction of the Commissioner. ten genoegen van de Kommissaris geverifieerd. 

IT. door de inlassing in sub-artikel (1) van de volgende 
Il. by the insertion in sub-section (1) of the} following nieuwe patagraaf :— 

new paragraph :— . “ (4) elke som bijgedragen gedurende het jaar van 
ey: . . : aanslag als lopende kontributie tot een behoorlik 
“(a any Oy contributed during the year jof assess- opgericht ouderdomspensioen-, pensioen-, 

a Y lished e current contribution to any weduwen- of wezenfonds, door een. persoon 
uly esta ishe superannuation, pension, widows die een ambt bekleedt of werkzaam is, waar 

or orphans’ fund by any person ho ding any het bijdragen van zulk een kontributie een 
oflice or employment, where the making of voorwaarde van het bekleden van aulk ambt 
such a contribution is a condition of the holding of het verrichten van zulk werk is.’ 
of such office or employment.” ' 

1) Artikel negen en veertig van de Hoofdwet wordt hier- Ekstra w' 
Excess 5. (1) Section forty-nine of the ‘principal : “Act s hereb 5. ( “ belasti 
profits’duty t » mended by the deletion of the words ne ve shillihgs ” and mede gewijzigd door de schrapping van de woorden VijE oe neo 
jnerease the substitation therefor of the words “t ill », shillings ” en de indeplaatsstelling daarvoor van de woorden ring van 

of_raite. a en shillings; | tien shillings ” bedrag. 
(2) Notwithstanding anything in Chapter IV. of thé principal]. (2) Niettegenstaande het; bepaalde in ‘Hoofdstuk IV. van 

Act contained, all amounts of excess profits duty, collected|de Hooidwet vervat, worden alle ekstra winstbelasting bedragen _ 

in accordance with the provisions of that Chapter on and|geind overeenkomstig de bepalingen van dat Hoofdstuk op 
after the first day of April, 1919, shall be collected for the/em na de eerste dag van April 1919, geind ten behoeve van 
benefit of the revenue account, and the words“ for the benefit|de inkomsterekening, en de -woorden .* ten behoeve van de 
of loan account towards meeting war expenditure ¢hargeablejleningsrekening tot bestrijding van oorlogskosten die ten 
thereon” shall cease to have effect as from that Hate. laste _ daarvan iunmen komen” zullen ophouden van kracht 

. . te zijn vanaf die datum. 
(3) All refunds to be made in accordance with paragraph| (3) Alle terugbetalingen te worden gemaakt overeenkomstig 

(6) of sub-section (2) of section fifty-four of the principal Act| paragraaf (b) van sub-artikel (2) van artikel vier en vijftig van 
shall be made by on Commissioner from current receipts|de Hoofdwet worden door de’ Kommissaris gemaakt vanuit 
on revenue accoun 5 lopende ontvangsten voor inkomsterekening. 

Repeal of 6. Section fifty-three of the principal Act. shall be deemed] 6, Artikel drie en vyfiig van de “Hoofdwet wordt geacht Artikel d 

section to have been repealed on the first day of July, 1917. herroepen te zijn op de eerste dag van Julie 1917. on vijftig 
fifty-three mo , " Wet No. 
of Act ‘No. ,van 1917 
41 of 1917, herroeper
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. the termination of the present war. 

if.
 

7. The expression “the termination of the present. war? 
and the expression “the conclusion of the present war’ 
wherever used in the principal: Act shall. be. construed as 
meaning the-date which the Governor-General shall, by 
proclamation in the Gazette, have declared to be. the. date of 

8. In addition to the amendments hereinbefore contained 
the several provisions of the principal Act which are specified 
in the first column of the’ Schedule to this Act, are hereby 
amended to. the extent. indicated in ‘the second column of 
that Schedule. RS 

9, This Act may be’ cited for all- purposes as’ the Income 
Tax (Consolidation) Act: Amendment. Act,. 1919, and, save 
as is specially provided therein, shall commence and. come 
into operation on ‘the first day ‘of July, 1919. pe 
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*joorlog ” 
oorlog 
datum: die de Goeverreur-generaal - bij: proklamatie in de 
Staatskoerant zal verklaard ‘hebben de datum te zijn van dige corlog” 
beéindiging van de tegenwoordige oorlog. . 

als de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, Wijzigingswet 
1919, ex ‘treedt in werking “behalve waar “special daarin 
Pbepaald, OP. de ; jeerste dag van. Julie. 1919, 

xvii 

1. De nitdrukking de pesitanging van de tegenwoordige Woord- 
en de uitdrukking “ het einde van de tegenwoordige bepaling 

* waar die gebruikt worden in de Hoofdwet, menen de .,Peéindi- 
ging van de 
tegenwoor- 

8. Boven.en behalve de wijzigingen hierin te voren vervat, Kleinere 
worden de verschillende bepalingen vari de Hoofdwet, om- Wilzigingen. 
schreven in de eerste kolom van de Bijlage tot deze Wet, 
hierbij gewijzigd- in« de - omvang uiteengezet in de tweede 
Ikolom van die Bijlage.  ’ 

“9. Deze Wet kan. voor alle docleinden worden aangehaald Korte titel 
en invoering 

van Wet. 

A
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Schedule. - ae Bijlage. . 
  

Provisions ‘of Act No. 
41 of 1917, amended.” 

° 

Extert of Amendment. 
Bepalingen van. Wet 
No..41 van 1917 

gewijzigd. 
Omvang van wijziging. 

  

Section siz oe a 

Section eight, paragraph 
() ce 

Section  siateen,;  sub- 
section (1), paragraph 
(h). 

Section nineteen 

( 

Section twenty-three, sub- 
section (1).- 

Section ‘twenty-six 

" Section thirty-cight es 

Section Fifty-two 

Section sixty-five, sub- 
section (2). 

Section sixty-five, _sub- 
section (12). : 

Section siwiy-six 
2 

. | The deletion of all words after’ 

  

“Normal Tax. 

. The deletion in the definition of “ taxable 
income’? of the words ‘‘ an amount 
exceeding three hundred pounds for any 
such period of twelye months’ and the 
substitution therefor of the words “‘ the 
amount ’”’. 

‘The deletion of the word ‘individuals ” 
and the substitution therefor of the words 
“persons other than companigs ”’. 

The addition of the following words “ and 
any annual interest accrued in respect of 
any Union loan certificates issued under 
section three of Act No. 20 of /1919.” 

the words 
“such employment shall* to the end 
of the section, and the substitution of} 
the words “include any payment made 
by way of allowance except. payments 
made in re-imbursement of expenditure 
incurred by the taxpayer, in| connection 
with his official duties.” - : 

The insertion after the words “capital 
expenditure ranking for redemption in- 
curred during that year”, of] the words 

' “ after subtracting from such balance any 
recoupments from capital expenditure 
received during the year”. | 

Super Tax., 

The deletion of the words “in|the twelve 
months ending the thirtieth day of June, 
1917” and the insertion of|the words 
“in any year of assessment)”’. \ 

Dividend Tas. . , 

The deletion of paragraph (4) and the 
substitution therefor of the following new 
paragraph: . 
*(c) any undistributed profits which are 

applied to the redemption of debentures 
ut the repayment of any mortgage 
charges upon. the capital assets of the 
company or which are applied to the 
reduction of the capital value of assets : 
Provided that’ the arnount] allowed as 

_@ deduction under paragraphs (@), (e), 
‘* or (f) of sub-section (1)] of section 

sevente:n shall not be deemed to be a 
dividend distributed.”’ 

. fo. 

Excess Profits Duty. 

The deletion of, sub-section (3). 
: 

General Provisions. 

The insertion at the end of the/sub-section 
of the words “and shall proceed to make 
an assessment in respect of that period ”’. 

The insertion after the word “ prescribed ” 
of the words “and each stich partner 
shall be separately and. individually liable 
for the rendering of the joint return ”’.} 

The insertion .at the énd of the section of 
the following further provisos : . 
“Provided further, that if jeither the 

husband or the wife makes written 
‘ application to the Commissioner, returns 
of income may be rendered by such 
husband and wife separately and assess- 

' ;ments. may be levied upon eaph separate- 
ly of an amount of tax proportionate 
to the-share of the combi 
returned by each: Provided also that 
‘the total amount so assessed upon. the 

- husband and the wife together shail not 
‘be less than the total amount which 
would have been | assessed) upon the 
husband alone if the incomes of both 
husband and wife had beén included 
in one return as required by this 

    
  

d. incomes} 

Artikel zes 

Artikel acht, paragraaf 
(6). , 

Artikel zestien, sub-artikel 
(1), paragraaf (A). 

Artikel negentien 

  

Artikel drie en twintig, 
sub-artikel (1). 

Artikel zes en twintig .. 

\ 

Artikel acht-en dertig .. 
os 

Artikel ive en vijftig .. 

Artikel vijf en zestig, sub- 
artikel (2). 

Artikel vijf en zestig, sub- 
artikel (12). 

Artikel zes en zestig   section.” a 

  

Schrapping 

  

Normale Belasting. 
in woordbepaling van “ be- 

lastbare inkomsten ” van de woorden “een 
bedrag boven drie honderd pond voor 

_ zulk een tijdperk van twaalf maanden”’ 
en de indeplaatsstelling daarvoor van 
de woorden “het bedrag’”’. 

Schrapping van de woorden “ individuéle 
-personen”? * en de  indeplaatsstelling 
daarvan van de woorden “‘ personen 
andere dan maatschappijen ”’. 

Toevoeging van de volgende woorden “en 
jaarlikse rente opgekomen te aanzien van - 
enige Unie leningscertifikaten uitgereikt 
onder artikel: drie van Wet No. 20 van 
1919.” 

Schrapping van alle woorden na de woorden - 
“die dienstverrichting” tot aan het 
einde van het artikel en de indeplaats- 
stelling daarvoor van de woorden ‘‘ zullen. . 
insluiten bedragen betaald als toelagen, 
behalve bedragen betaald in terugbeta- 
lingen van onkosten, gerhaakt door de 
belastingbetaler in verband met zijn 
officiéle plichten ”’. ; 

Thlassing na de woorden “ kapitaalonkosten ° 
gerangschikt voor aflossing gedurende dat 
jaar gemaakt’? van de woorden “na 
aftrekking van zulke balans van enige 
aftrekkingen, van kapitaalonkosten gedu- 
rende het jaar ontvangen”’. 

-, Super-belasting. — 
Schrapping van de woorden “in de twaalf 
maanden eindigende de dertigste dag van’ 
Junie 1917” en de indeplaatsstelling 
daarvan van de woorden “in enig ‘aan te 
slaan jaar’. . 

Diwidend Belasting. 
Schrapping van paragraaf (c) en'de inde- 

plaatsstelling daarvoor van de volgende 
nieuwe paragraaf :— 
* (ce) alle onuitgedeelde winsten die worden 

gebruikt voor de aflossing van effekten 
of terugbetaling van enige verbands- 
onkosten op de kapitaalsbaten van de 
maatschappij of die. worden gebruikt 
voor de vermindering van de kapitaals- 
waarde van de baten: Met dien ver- 
stande dat het bedrag toegestaan als 
een vermindering onder paragrafen (d), 
(e) of (f) van sub-artikel (1) van artikel 
zeventien niet geacht zal worden een 
uitgedeeld dividend te zijn.” 

Ekstra Winstbelasting. 
Schrapping van sub-artikel (3). 

Algemene Bepalingen. < 
Tnlassing aan het einde van het sub-artikel 

van de woorden “en zal een aanslag 
maken over dat tijdstip ”’. , L 

Inlassing na de woorden “ voorgeschreven. 
mochten. worden” van de woorden “en | 
iedere vennoot zal als zulks afzonderlik 
en individueel aansprakelik zijn voor het 
vertrekken van de gezamenlike opgave.” 

Inlassing aan het einde van het artikel van 
de volgende verdere bepalingen. :— 
“Met dien verstande verder dat indien 

de echtgenoot of echtgenote een aanzoek 
in geschrifte doet aan de Kommissaris, 
opgaven van inkomsten’ afzonderlik , 
verstrekt mogen worden door zulk een | 
echtgenoot of echigenote en ieder. 
kan afzonderlik a‘nge-l-gen wor-. 
den voor een  belastingsbedrag in, 
verhouding tot het aandeel van de. 
gezamenlike inkomsten door ieder op-' 
gegeven: Met dien verstande dat het 

. totale a'zo aangeslagen bedrag vcor de 
echtgenoot en echtgenote tezamen niet 
minder zijn zal dan het totale bedrag 
dat aangeslagen zou zijn op de echt- 
genoot alleen indien de inkomsten van 
‘beide echtgenoot en echtgenote vervat 
waren in een opgave zoals vereist in. 
‘dit artikel.” 

a
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Provisions of Act No. 
41 of 1917, amended. Extent of Amendment. 
  

Section sixty-sia—(contd.) 

Section siaty-seven 

- Section sixty-eight, sub- 
section (2). 

Section seventy-one 

Section eighty-one 

First Schedule, Paragraph 
4.   

The addition thereto of the following new 
sub-section (2), the section as originally 
enacted being regarded as sub-seétion (1) 
thereof : os 

(2) Any amount payable by way of 
' alimony or allowance by one spouse to 

the other under any judicial order or 
written agreement of separation shall 
be returned as the separate income of 
the spouse to-whorn the payment is 
made and shall be assessable only in 
the hands of such spouse.” 

The insertion at the end of the section of 
the following new sub-section :— 
““(4) Every person to whom a form. of 

return is sent by the Commissioner shall 
complete the same in accordance with 
the requirements of the Commissioner 
and shall return it to the Commissioner 
at such time and place as the Commis- 
sioner may direct.” . 

The deletion of the words “fourteen days”. 

The deletion of sub-sections (1) and (2) and 
the insertion of the following new sub- 
sections :— ‘ 

“(1) Any taxpayer’ who makes default 
in rendering a return in respect of any 
year of assessment shall be chargeable 
in respect of his taxable. income for 
such year of assessment with a double 
rate of tax and any taxpayer who omits 
from his return any amount which 
should have been included therein shall 
be chargeable with an amount equal to 
the difference between the tax as cal- 
culated in respect of the taxable income 
returned by him and the tax properly 
chargeable in respect of his taxable 
income as finally’ determined after 
including the amounts omitted and 
shall be required to pay this amount 
in addition to the tax properly charge- 
able in respect of his true taxable 
income ’’. . . / 
(2) If the Commissioner is-satisfied that 
the default in rendering the return was 
not due to any intent either to defraud 
the revenue or to postpone the payment 
by the taxpayer of the tax chargeable 
or that any such omission was not due 
to any intent to evade taxation 
on the part of the taxpayer 
he may remit such part or all of the 
said ‘double rate or additional charge 
as he may think fit.” 

sé 

(a) The deletion of sub-section (4), and the 
‘substitution of the following néw sub- 
section :— 

““(4) Every company shall keep the office 
of public. officer. constantly filled and 
shall at all times maintain a place for 
the service or delivery of notices in 
accordance with sub-section (2) of this 
section ; every change of public officer 
or of the place for the service or delivery 
of notices shall be notified to the 
Commissioner. within fourteen days of 
such change taking effect ;” 

(b) The insertion in sub-section (5) after 
the words “constantly filled’? of the 
words “or in maintaining a place for the 
service or) delivery of notices or which 
fails to notify to the Commissioner any 
change of public officer or of the place 
for the service or delivery of notices” ; 

(c) The insertion in. the proviso to the 
section after the word.“shall” of the 
words “if an individual”. 

The deletion in sub-para graph (¢) of the 
words “ ¢ff:cted in the Union”, wherever 
used in that sub-paragraph.   

Bepalingen van Wet 
-No. 41 van 1917 

gewijzigd. 

L 
Omivang van Wijziging. 

  

Artikel zes en zestig—(ver- 
volg.) | 

Artikel zeven en zestig .. : 
i 

i 

| 
\ 

a 

\ 
1 
i 

Artikel acht en zestig, sub- 
artikel (2). 

Artikel cen en zeventig.. 

  

Artikel cen en tachtig .. 

i 

Eerste Bij lage, Paragraaf 
4.   

Toevoeging daaraan van het volgende nieuwe 
sub-artikel (2), het artikel als oorspron- 
kelik verordend te worden beschouwd als 
sub-artikel (1) daarvan : 

(2) een bedrag ingevolge een gerechtelik 
bevel of schriftelike overeenkomst van 
scheiding als onderhoud of toelage door 
een echtegenoot aan de andere echtge- 
noot betaalbaar wordt opgegeven. als de 
afzonderlike. inkomsten van de echtge- 
noot aan wie betaling geschied is en 
wordt slechts als zodanig aangeslagen.”’ 

Inlassing aan het einde van het artikel van 
het volgende nieuwe sub-artikel :— 

“(4) Een ieder aan wien een formulier of 
opgave gezonden wordt door de Kom- 
missaris moet dezelve overeenkomstig 
de vereisten van de Kommissaris in- 
vullen en. dezelve aan de Kommissaris 
terugzenden op zulke tijd en naar zulk 
en plaats als de Kommissaris mag 
bepalen.” : 

Schrapping van de woorden 
dagen ”’. 

Schrapping van sub-artikels (1) en (2) en de 
inlassing van de volgende nieuwe sub- 
artikels :— 
“ (1). Hen. belastingplichtige die verzuimt 

een opgave te verstrekken over enig 
jaar van aanslag wordt aangeslagen ten 
aanzien van.zijn’ belastbare inkomsten 
voor gulk jaar van aanslag met een 
dubbel belastingsbedrag en enige be- 
lastingplichtige die nalaat enig bedrag 
in te vullen dat in zijn opgave vervat 
had moeten worden, zal aangeslagen 
worden yoor een. bedrag gelijkstaande 
met het verschil-tussen de belasting 
berekend ten aanzien van de belastbare 
inkomsten door hem opgegeven en de 
belasting die behoorlik aangeslagen kan 
worden ten aanzien van zijn belastbare 
inkomsten zoals finaal berekend na 
insluiting van de weggelaten bedragen 
en moet dit bedrag betalen boven en 
behalve de belasting behoorlik aange- 
slagen ten aanzien van zijn werkelike 
belastbare inkomsten.”’ 
(2) Is de Kommissaris overtuigd dat 
het verzuim in het verstrekken van de 
opgave niet te wijten was aan bedoeling 
om aan de schatkist te kort te doen of 
betaling door de belastingplichtige uit 
te stellen van de betaalbare belasting 
of dat zulk een nalatigheid niet te wijten 
was aan bedoeling om belasting te 
ontduiken van de belastingplichtige kan 
hij zulk' gedeelte of het gehele dubbele 
bedrag of additioneel bedrag, volgens 
goeddunken, terughetalen.” 

(2) Schrapping van sub-artikel (4) en de in- 
deplaatsstelling daarvoor van het volgen- 
de nieuwe sub-artikel ;— 
“(4) Iedere maatschappij moet het ambt 

. van openbare beambte onafgebroken 
vervuld houden en moet ten allen tijde 
een plek houden voor het dienen of 
afleveren van kennisgevingen overeen- 
komstig sub-artikel (2) van dit art kel; 
iedere .verandering van openbare be- 
ambte of van de plek voor diening of 
aflevering van kennisgevingen wordt 
aan de Kommissaris medegedeeld binnen 
veertien dagen van plaatsvinding van 
 gulke verandering ; ” 

(6) Inlassing in sub-artikel (5) na de woorden 
“ onafgebroken vervuld te houden” van 
de woorden “‘ of een plek te houden voor 
het dienen of afleveren van kennisgevingen 
of welke nalaat aan de Kommissaris kennis 
te geven van een verandering van openbare 
beambte of de plaats voor diening of 

. aflevering van kennisgevingen ” ; 
(c) Inlassing in de bepaling tot het artikel 

na het woord “ worden” van de woorden 
“indien een individueel persoon ”’. 

Schrapping in sub-par gra f (¢) van de 
woorden “ in de Urie gesloten.” waar ge- 
bezigd in die sub-paragraat - 

“ veertion 

6“
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: House of Assembly, . 
18th June, 1919. 

(HE following Bill having been introduced into ‘the House 
- of Assembly, is published .in accordance with | Standing 

R. HOFMEYR GYS. 
Clerk of the House. 

eet 

To make special provisions for the payment of pen- 
sionable benefits or awards to persons who 
having become enrolled for military service in 
any Union contingentjor in any of His Majesty’s 
forces during the present war, have sustained 
wounds or injury or contracted disease or suffered 
ill-health while upon and in consequence of, 
such military. service, or to the dependents of 
persons who have been killed or died from 
wounds or injury received or disease or illness 

- contracted or aggravated while upon and in con" 
. sequence of such military service ; and for the 

    
pators and ‘dependents of participators in’ pre- 
vious campaigns; and for certain other|matters 
in relation to military pensions and awards. 

extension of such benefits or ripaio partici-; 

/ ~ 
  

(Introduced by the MINISTER oF Finance. 
  

  

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent! Majesty, 
4d) the Senate and the House of Assembly of. the/Union. of 
South Africa, as follows :— 

CHAPTER I.. 

PRELIMINARY. . 

1. In this Act, unless inconsistent with the confext— 

“volunteer ” means, anything to the contrary in rh other   
pension statute notwithstanding, a person holding 
commissioned rank ‘(hereinafter referted to as an 
“ officer’) or. a person holding rank off warrant 
officer, mon-commissioned officer or man (hereinafter 
referred to as a “ soldier ”’) or holding a rank equivalent 
to those ranks who has become enrolled fof military 
service during the present war in a Union ontingent 
‘or.an Imperial unit raised in the Union | 

3  “ widow ”? means, in relation to a volunteer, tlie widow 
of the. volunteer, but does not include ~ woman 
whose marriage with the volunteer topk place 
after thé end of the war or after the termination 
of the volunteer’s service or, if the’ marriage took 

. place during the service of the volunteer, jafter the 
receipt of the wound or injury which caused his 
‘death, or after his removal from duty on account 

‘ of the contracting or the aggravation of the disease 
which caused his death; further ‘“ widow)’, except 

. as. is specially provided, does not include ja woman 
_who was separated (whether by order of} court or 
otherwise) from her husband at the time of his 

death ; MO 

“child” means in relation to a volunteer, a child born 
' before, during or within nine months after. the 

termination of the volunteer’s service, and includes 
_vany child regularly maintained by him at) the date 

‘of his enrolment, but does not include the child of 
a wife or of a widow who was married to the/volunteer 
after' thé end of the wat or after the termination 

: _ of his service ; . 

-{AB. 53n—19.] 
\ 

  

Volksraad, ; 
- ,13 Junie 1919. . 

‘ 

wordt gepubliceerd ingevolge Artikel 158 van het Regle: 
ment van Orde (1919 uitgave). , 

u GYS. R. HOFMEYR,\ 
Klerk van het Huis. 

_ WETSONTWERP _ 
Bevattende biezondere voorzieningen voor de betaling 

van pensioenvoorrechten of pensioentcekenningen 
_aan personen die voor militaire dienst ingelijfd 
zijnde in enig Unie Kontingent of in een van Zijn 
Majesteits strijdmachten, gedurende de _ tegen- 

kwaal opgedaan hebben of aan slechte gezond- 

degenen die afhankelik zijn van personen die 
gedood zijn of overleden aan wonden of letsel 
verkregen of aan een kwaal of ziekte opgedaan of 
verergerd gedurende en ten gevolge van zadanige 

. militaire dienst; en voor het van toepassing maken 
van zulke voorrechten of toekenningen op deel- 

-nemers en afhankeliken van deelnemers in vorige 
oorlogen en voor .zekere andere zaken met 
betrekking tot militaire pensioenen en toeken- 
mingen, “STOP ANU Fo 
  
  

‘(Ingediend door de MINISTER VAN Frvanctiin.) 
  

  

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

Fis 

- gestelde bepalingen in enige pensioenwet, -een 
persoon een officiersrang bekledende’ (hieronder 

- genoemd “‘officier”’) ‘of een persoon rang houdende 
als -adjudant-onderofficier, onderofficier of man- 
scliap (hieronder genoemd “soldaat”’) of een rang 
bekledende gelijkstaande met die rangen die ingelijfd 

oorlog in een Unie kontingent of een Imperiale 
eenheid in de Unie opgericht; «  , 

betekent “ weduwe”, met betrekking tot een vrijwilliger, 
- de weduwe van-de vrijwilliger, doch sluit niet in 

een vrouw wier huwelik met de ‘vrijwilliger 
plaats vond na het eind van de oorlog of na 
het eindigen van de dienst van de vrijwilliger, 
of, indien het huwelik plaats vond gedtirende de 
dienst van de vrijwilliger, na het bekomen van de 
wond of het letsel zijn dood veroorzakende, of na zijn 

 verwijdering van dienst wegens het opdoen of verer 
geren van de ziekte die zijn dood veroorzaakte 

‘verder sluit ‘“ weduwe’, bebalve. waar anders 
bepaald, niet-in een vrouw die van haar echtgenoot 
gescheiden was (hetzij door gerechtelike order van 
het hof of anderszins) ten tijde van zijn dood ; 

betekent “kind” ten aanzien van. een vrijwilliger, 
een kind geboren véér, gedurende of binnen negen 
maanden na het: beéindigen~van de dienst van de 
vrijwilliger en sluit in een kind dat geregeld door 
hem onderhouden werd. ten tijde van zijn ‘in- 
diensttreding, doch sluit niet in het kind van 

\   - na het beéindigen van zijn dienst ; 

[A.B, 53n—'19.] - a 
J 

woordige oorlog, wonden of letsel bekomen of een - 

heid lijdende geworden zijn gedurende en ten. . 
gevolge van zodanige militaire dienst, of aan 

is voor militaire dienst gedurende de tegenwoordige ~ 

Hq" volgende Wetsontwerp ingediend in de Volksraad, . 

jals volgt :— ~ 
, HOOFDSTOUK I. 

INLEIDING. 

1, In deze Wet, tenzij het verband anderszins vereist— Woord-— 
betekent ‘“‘ vrijwilliger”’ niettegenstaande tegenover- bepalinge: 

f 

een echtgenote of van een weduwe ,welke de vrij-- 
williger huwde na het beéindigen van de oorlog of
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. los : . - : 
_ “ pre-war earnings” means the average weekly earnings 

aa 
% \ \ 

* parent ” includes a grand parent or other person who has 
-been in the place of a parent to a volunteer and who 
has wholly or. mainly supported him for not less than 
one year at some time; before the commencement of 
the war; © 8 ‘ 

. “dependent ” when used. asa’ substantive in relation to 
. @ volunteer, meahs any person (other than a widow 

_. or child as herein defined) who, was wholly or in part 
_ dependent upon the, volunteer: for a reasonable 

. period prior to his efrolment, and in the case of 
a deceased volunteer, up to the. timd of his death ; 

“dependent” when so used-as a participle, means 
dependent as aforesaid ; 

-~" military service” includes all naval, military or air}, 
‘ service (whether active service or not) performed— 

(a) during the rebellion in 1914; or 
(b) during the German South-West-Africa campaign | 

up to the date of disbandment of the person 
serving therein ; or , : 

~~“ (e) in the occupied _ territories subsequent to the). 
_ ~ cessation of hostilitiés therein ; or - 

*". @) with one of the Imperial Service contingents 
- raised in the. Union for service during the war, 

' . ‘prior to the date proclaimed as: the -date of 
termination thereof or subsequent to that date 

-- when the service is in accordance withthe 
terms*of enrolment ;. 

“the war” covers’ period between the fourth day of 
August, 1914, and the date proclaimed as the date 
of termination of the present war ; 

of a volunteer during the twelve months preceding 
the commencement of the war. In the calculation 
of weekly earnings, periods of unemployment shall 

‘not be included. In the case of a person in a trade, 
business or-profession, the average earnings or profits 
of the three years. immediately#preceding the com- 
mencement:of the war shall be taken, or of such 
‘shorter period as he engaged in such trade, business 
or proféssion. “In the case of aifarmer’s son who 
was assisting his father but received no emoluments, 
his earnings shall be taken at the rate of wages 
of an overseer on farms in the same district as that 

-in which he was so assisting at the commencement 
of the war: 
payable to-or on, account of fa volunteer, who 
at the time of his enrolment was serving. and/ 
had served not less‘than one year as an apprentice 
in a recognised trade, the standard rate of. wages of 
that trade in the district in which he was so serving 
at the time of his enrolment. may be substituted 
for pre-war earnings, provided enrolment took place 
before the age of twenty-six and the volunteer is 
by reason of his disablement incapable of completing) 
his apprenticeship’ or he has completed -it.. - 

_* In the calculation of the pension payable to or 
on account of a volunteer who, for the purpose 
of qualifying for any profession or employment, 
had, after the age of sixteen,* attended regularly 
any ‘school, college, university or hospital’ or had 
been articled in accordance with the recognised 
practice of any profession, an amount equivalent 
to what would have.been the volunteer’s disablement 
pension ‘for the highest degree of disablement, with 
an addition of seven shillings for each completed}. 
year of such attendance.or articles before the age 
of twenty-three,” may be substituted for pre-war| 

~~ earnings, up to: the maximum of seventy-five shillings 
“a week, provided enrolment took. place before the 

age of twenty-six and the volunteer is by reason of 
x 5 i an . . a x. - . - 

  
a . , i 

sluit ‘de 

. voorafgaande | 

In the calculation of the pension|-~ 

\ 

sluit “‘ ouder”’ in een grootouder of andere persoon die de 
. Plaats van een ouder van een vrijwilliger ingenomen — 

heeft en die hein geheel of in hoofdzaak te eniger tijd 
véér de aanvang van de oorlog voor niet minder 
dan een”jaar onderhouden ‘heeft ;. - : 

betekent. “ afhankelike” wanneer als’ een zelfstandig 
naamwoord gebruikt ten“aanzien van een vrijwilliger, 
jeder. (behalve seen weduwe of kind als boven om- 

. Schreven)"die"geheel “of ten deleafhankelik was van 
de vrijwilliger gedurende een redelik tijdperk *véér 
zijn inlijving, en in;het geval van een overleden 
vrijwilligér tot aan de tijd van zijn dood; betekent 
“afhankelik ? wanneer zo gebruikt als bijvoegelik 
naamwoord, afhankelik als voormeld ; 

sluit “militaire dienst’’ alle vloot, militaire of lucht- 
_ dienst in (hetzij aktief of niet) verricht— 

(a) gedurende de opstand. in 1914; of 
(6) gedurende de Duits. Zuid-West-Afrika veldtocht 

tot datum van afdanking van de persoon die 
daaraan deelnam ; of ' ., 

(c) in de bezette gebieden na beéindiging van vijande- 
likheden daarin; of . a we 

(2) bij-een van de Imperiale Dienst Kontingenten 
in de Unié opgericht voor dienst gedurende de 
oorlog, véér de datum geproklameerd als de datum 
van beéindiging daarvan of.na die datum wanneer 
de dienst overeenkomstig termen’van"aanwerving 
85 vo 
oorlog”” in een tijdvak tussen de vierde dag 

van Augustus 1914 en de datum geproklameerd als 
dé datum van beéindiging van de tegenwoordige 

‘oorlog ; oo \ 

betekent “ véér-de-oorlog verdiensten,” de gemiddelde 
wekelikse verdienste van een vrijwilliger gedurende de 
twaalf maanden de aanvang van de oorlog vooraf- 

' gaande. In het berekenen van wekelikse verdiensten 
worden tijdperken ‘van werkeloosheid niet in aan- 
merking genomen. In het geval van iemand die in 
de handel is, bezigheid drijft of een beroep wit- 

_oefent, worden -de gemiddelde winsten over de 
drie .jaren de aanvang van de oorlog onmiddellik 

genomen of. over zulk  kortar 
tijdperk als hij. im zulk een handel, bezigheid of 
beroep werkzaam was. 

worden. volgens het salaris van een opzichter op 
plaatsen in het zelfde distrikt als dat waarin hij 
aldus behulpzaam was bij ‘het uitbreken van. de 
oorlog. Bij het berekenen van een pensioen) betaal- 
baar aan of op rekening van een vrijwilliger, die ten 
tijde ‘van zijn indiensttreding niet minder dan een | 
jaar diende'en gediendNhad als leerling in een erkend 

_ bedrijf kan*de standaard loonschaal’ van dat bedrijf’ 
in het distrikt waarin hij diende. ten tijde van zijn 
indiensttreding in de plaats gesteld worden: van 
vd6r-de-oorlog verdiensten, mits. hij véér zes en 

’ twintigjarige leeftijd in dienst trad‘en de vrijwilliger 
wegens Zijn invaliditeit niet in staat is zijn leerling- 
schap te voltooien, of dat voltooid heeft. 

Bij het berekenen van het pénsioen betaalbaar 
aan of op rekening van eén vrijwilliger die om. 

‘zich voor een beroep of bedrijf te bekwamen- 
na, de leeftijd van zestien jaar. geregeld een 
school, kollege, universiteit of hospitaal. bezocht of - 

_ overeenkomstig. erkend gebruik van een beroep 
onder kontrakt opgeleid werd, kan een bedrag gelijk- 
staande, met hetgeen het. 'pensioen van de invalide 

' vrijwilliger geweest zou zijn, voor de hoogste graad van 
invaliditeit, met toevoeging van zeven shillings voor 
leder voltooid jaar van ‘zulk bezoek of -kontrakt 

-voor de leeftijd van: drie en twintig jaar in de 
plaats gesteld worden van véér-de-oorlog' verdiensten, 
tot een maksimum van vijf-en zeventig shillings per 
week,’ mits inlijving plaats had véér de leeftijd van zes 

’ 

In het geval van een zoon. — 
- van een boer die zijn vader behulpzaam was doch 

. geen salaris ontving zullen zijn verdienstén berekend. 

e
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pensions. 

Disablemens 
pensions to 
volunteers, 

801 
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prior to his enrolment, exclusive, however, 
increase of such value due to circumstances 

_ the following :-— 

in excess of expenditure incurred on his a 

the dependent by the volunteer ; 

“ certified ’ means, in respect of any medical certi 
certified by a medical officer or board of. 

| officers appointed for the purpose by the 
authorities or by the military, pensions boa 

“ Minister’? means the Minister to whom the G 

tion of this Act; 

under Chapter VII. of this Act; 

‘nurse? means a member of the South African 

Nursing Service. 

CHAPTER II. 

CoMPENSATION FOR DISABLEMENT. 

2. The pension awarded to a volunteer who, at the f 

n of his service, is suffering from disablement ¥ 

tified as either attributable to or aggravated by! 
vice and which is not due to his own serious negli 

sconduct, shall be based either on the degree of his 

ysical disablement (hereinafter referred to as a “* disa 

tic 
cel 

pa   pension’), or on his loss of earning capacity. (her 

referred to as an “ alternative pension ”’). 

8. The claim of a disabled volunteer for an alt; 

D 
ment pension has been considered by the military 

pdard and the degree of his disablement has been ass 

the board in accordance with a percentage in relation te 

injuries described in the First Schedule to this Act. 

disablement does not take the form of any of the 

injuries so described it shall be assessed at the perce 

thlat Schedule which is considered most closely to r 
the disablement. 

cr shall not be made until his. application for a 

4, In order that a volunteer may obtain an alternative pen- 
sipn, it shall be necessary for him to show that the dis 
pension with the allowances (if any) which have been 

to him, together with the average earnings (if any) 

he remains capable, are less than his pre-war earni 

considering any application for an alternative pen 
military pensions board shall, after due enquiry, as 
earnings of which the applicant remains capable, rega 

hdd to his normal occupation and the possibility of his 

c pacity being increased by treatment or training: ai 

board is satisfied that the applicant’s claim is establishe 
award, in lieu of the disablement pension with allows 

seven. 

5. (1) A disablement pension may be awarded to a 1 

the rate indicated in the Second Schedule to thi 

rresponding to his rank and the percentage at 4 

sablement has been assessed, 

at 

a
0
 

> 

his disablement incapable of qualifying fc 
profession or employment or. has qualitied fc 

“* pre-war? dependence ”, means the amount, expré 
a weekly or annual sum, representing the valu 

-support afforded to, or benefits conferred upon, a 

dependent by a volunteer for a reasonable 

out of the war; “ pre-war dependence” i 

(a) Any amount regularly contributed by the 
- teer if he received no material benefits ] 

(b) any amount regularly contributed by the vé 

(c) the money value of any benefit conferre 

General may assign responsibility for the adm 

“ military pensions board” means the board ap 

ngs. 
sion the 

rd being 

hd if the 
1, it may 

alternative pension/ within the limits prescribed by 

rit; 

ssed. as 
e of the 

period 
of any 
arising 
ncludes 

volun- 

verefor ; 

lunteer 
ccount ; 

d upon 

ication 
medical 
military 
rd; 

vernor- 
hinistra- 

pointed 

ermina- 

military 
ence or 
general 
blement 
elnafter 

prnative 
disable- 
pensions 
ssed by 
specific 

If his 
specific 

notage in 

epresent 

blement 

warded 
£ which 

In 

sess the 

earning 

neces, an 

section 

olunteer 

Act as 
hich his 

r such 

Military 

vhich is] 

en twintig jaat en de vrijwilliger wegens zijn invalis 
diteit niet in staat is zich voor zulk een beroep 
te bekwamen of zich daarvoor bekwaamd hee 

betekent “ véér-de-oorlog afhankelikheid ”- het be 
een wekeliks of jaazliks bedrag uitgedrukt, de 
vertegenwoordigende van de ondersteuning 
de voordelen verleend aan.een afhankelike ¢ 
vrijwilliger, gedurende een redelik tijdpet 
zijn indiensttreding met uitsluiting evenwel va 
vermeerdering van zulk een waarde ten gev 
omstandigheden uit de oorlog voortspruiten 
“‘v66r-de-oorlog afhankelikheid ” het volgende in :— 

(a) het bedrag geregeld door de vrijwillig r' bijge- 
dragen indien hij daarvoor geen ter zake doende 
voordelen ontving; . 

(b) het bedrag geregeld door de vrij williger bijgedragen 
boven de uitgaven te zijnen behoeve helopen ; 

(c) de geldswaarde van ieder voordeel de af ankelike 

door de vrijwilliger geschonken ; 
betekent “ gecertificeerd”? ten aanzien van een) 

kundige verklaring, gecertificeerd door een 
kundige ambtenaar of raad. van genee 
ambtenaren, door de militaire autoriteiten 
de.-militaire pensioenraad voor dat doel aar 

betekent “‘ Minister ’ de Minister die door de Go¢ 
generaal belast wordt met de uitvoering vy 
Wet; 

- betekent “ militaire. pensioenraad ” de raad ag 
onder Hoofdstuk VII. van deze Wet; 

betekent ‘ verpleegster ” een lid van de Zuid At 
Militaire _Verpleegdienst. yo, 

ft; 
drag als 
‘waarde 

loor eén 
ie voot 
n fédere 
lge van 

; sluit   
genees- 
genees- 

skundige 
of door 
gesteld ; 
verheur- 

an dete 

mgesteld 

HOOFDSTUK Ii. 

_ ScHADELOOSSTELLING voor. INVALIDITEIT. 

2. (1) Het pensioen toegekend aan een vrijwilliger, die bij 
het beéindigen van zijn dienst wegens invaliditeit Jijdt, ge- 
certificeerd hetzij als veroorzaakt of als verergerd door|militaire 
dienst, en niet tengevolge van eigen ernstige onachtzaamheid 
of wangedrag, is gegrond op de mate van zijn algemene|lichame- 
like invaliditeit (hierna genoemd “ invaliditeits-pensioen ” 
of op  verlies van werkvermogen (hierna 
‘ alternatief pensioen ”’). 

3. De aanspraak van een invalide vrijwilliger op een alterna- 
tief pensioen wordt niet gemaakt totdat zijn applikatie voor 
een invaliditeits-pensioen door de ‘militaire penioenraad 
overwogen is en de mate van zijn. invaliditeit vastgesteld wordt 
door de raad overeenkomstig een percentage in verhouding tot 
bepaald letsel in de Herste Bijlage tot deze Wet vermeld. Wan- 
neer zijn invaliditeit niet gerangschikt kan worden als zulk 
een bepaald letsel wordt die vastgesteld op het percentage in 
die Bijlage dat het meest met de invaliditeit geacht wordt 
overeen te komen. 

4. Om een alternatief pensioen te kunnen verkrijgen moet 
de vrijwilliger kunnen bewijzen dat het invaliditeits-pensioen 
met de toelagen (indien enige), die hem toegekend| zijn, te 
zamnen met-de gemiddelde verdiensten (wanneer die er zijn) 
waartoe hij in staat blijit, minder zijn dan védér-de-oorlog 
verdiensten. Bij overweging van een aanzoek om ¢en alter- 
natief pensioen stelt de militaire pensioenraad, na behoorlik 
onderzoek, de verdiensten vast waartoe de aanvragey in staat 
blijft, acht gevende op zijn gewoon werk en de magelikheid 
om. zijn werkvermogen te vermeerderen door behandeling of 
opleiding; en wanneer de raad er van overtuigd is dat 
de aanspraak van de aanvrager bewezen is, kan hij in 
plaats van het invaliditeits-pensioen met toelagen een alternatief 
pensioen toekennen binnen de grenzen voorgeschreven bij 
artikel zeven. Gt es 
.5. (1) Een invaliditeits-pensioeon kan aan een vj 

worden toegekend volgens de schaal vermeld in de Tv 
lage tot deze Wet overeenkomende met zijn rang en 

  

  

  
ij williger 
reede Bij- 
het per-       

centage van invaliditeit dat vastgesteld is. 

  

of werk | 

of van ~ 

Tikadnee 

Pensioenen 
voor 
vrij willigers 
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voor 
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“instead of a pension. 

‘injured or at the terminati 

Allowances 
in respect 
of the wife 
and children 
of a disabled 
volunteer. 

instead of being paid to the 

Alternative - 
pensions to 
volunteers. 

Liability of 
employers to 
furnish 
pre-war 
earnings. 

(2) If the degree of dis 
twenty. per cent. or if. 
to be more in the 
gratuity or temporary 

ablement is assessed at less than 
it. is considered by the Minister 
interests of the volunteer, a 

allowance may be awarded 
The grant shall be subject to 

such conditions as the. Minister may determine and, in the 
case of an officer, shall not exceed five hundred pounds or 
in the case of a soldier, shall not exceed two hundred pounds 
and in either case shall depénd on the extent of the disablement 
and on the other circumstances of the case. 

to a volunteer who held paid tem- 
c at the time he. was wounded or 
on of his service in consequence of 
rate appropriate to that rank. 

(3) The pension granted 
porary or paid acting ranl 

disablement, maybe at the 

6. (1) A volunteer o wh 
awarded may be granted, 
sion, allowances in respect 
proportion of the rates indi 
Act as corresponds to the 
the volunteer was assessed. 
made whether the marrid 
during his military service 
charge: Provided an alloy 
not be payable to an offi 

om a disablement pension has been 
luring the continuance of the pen- 
of his wife and children at such 

cated in the Third Schedule to this 
legree at which the disablement of 
The allowance to the wife may be 

ge took place before enrolment, 
or within two years after ‘his dis- 
vance in respect of his wife shall 
ery : 

spect of children may be granted 
of eighteen in the case of a, male 
twenty-one in the case of a female 
1, or further continued, after the 
{a male child who is an apprentice 
ages, or is being educated at a 
institute or university, and in the 
hrough mental or physical infirmity 
wided the infirmity existed before 
of eighteen years. 

(2) The allowances in re 
or continued up to the age 
child, and up ‘to the age of 
child, and may be grante 
age of eighteen in the case 
receiving only nominal w 
secondary school, technical 
case of any child incapable ¢ 
of earning a livelihood prd 
the child reached the age 

in the opinion of the Minister, it 
secure the proper care of a child 
wance is payable, the allowance, 
parent, may be administered under 
ster may determine. = — 

(3) In any case in which 
may become necessary to 
in respect of whom an all 

such. conditions as the Min 

7. The alternative pension’ which may be awarded to a 
volunteer,shall, when taken together with the average earnings 
(if any) of which he is considered capable, not exceed the 
following amounts :— : 

Hicer, his pre-war earnings up to a 
hundred pounds a year, plus half 
ings between three hundred pounds 
ounds ; 

(a) In the case of an o 
maximum of threel 
of any pre-war earn 
and six hundred p 

(0) ‘in the case of a soldier, his pre-war earnings up to a 
maximum of severlty-five shillings a week, plus: half 
of any pre-war earnings between seventy-five shillings 
and one hundred and twenty-five shillings a week. 

8. (1) Where it is necessary, in order to determine the amount 
of an alternative pension to! be awarded under this Act to, or 
in respect of, a disabled or deceased ‘volunteer, to ascertain his 
pre-war earnings, it shall be the duty of any person who was 
the employer of the voluntder during the period in respect of 
which his pre-war earnings| require verification, and of any 
other person having any knowledge with respect to the financial 
circumstances of the volunteer during that period, on ‘being 
so required by notice issued by the military pensions board, 
to furnish in accordance with” the directions of the notice any 
information in such person’s possession relating to those 
earnings or circumstances, and to produce any wages book, 
records or other documents) in his possession. containing any 
entries with respect to thoge earnings. 

(2) If any person fails to comply with any provisions of this 
section or furnishes any information which is false or calcu- 
lated to deceive, knowing it to be false or calculated to deceive,   

vast te stellen onder deze Wet te worden toegeken 

ee 

(2) Wordt de graad van invaliditeit vastgesteld op minder 
dan twintig percent of wordt het door de Minister 
meer in het belang van de vrijwilliger geacht 
dan kan een schenking of tijdelike toelage in plaats 
van een pensioen worden toegekend. De toekenning 
is onderworpen aan zulke voorwaarden als de Minister moge 
bepalen en gaat voor een officier geen vijf honderd pond of 
twee honderd pond in geval van een soldaat te boven en is 
in ieder geval afhankelik van de mate van invaliditeit en de 
andere omstandigheden van het geval. 

(3) Het pensioen toegekend aan een vrijwilliger die tijde- 
ik of waarnemend een dienovereenkomstig betaalde rang be- 
kleedde toen hij gewond werd of letsel ontving, of ten gevolge 
van invaliditeit bij het beéindigen van zijn dienst, kan volgens 
de schaal op die rang toepasselik zijn. 

6. (1) Een vrijwilliger aan wie een invaliditeits-pensioen 
toegekend is, kan gedurende de duur van het, pensioen toe- 
lagen toegekend worden ten aanzien van zijn vrouw en kinderen 
in zodanige verhouding tot de schaal.aangegeven in de Derde 
Bijlage tot deze Wet als overeenkomt met de graad van in- 
validiteit van de vrijwilliger die Vastgesteld werd. De toelage 
aan de echtgenote kan toegestaan worden hetzij het huwelik 
plaats vond v6ér inlijving, gedurende zijn militaire dienst 
of binnen twee jaren na zijn ontslag: Mits een toelage ten 
aanzien van zijn echtgenote niet betaalbaar zijn zal aan een 

officier. 
(2) De kindstoelagen kunnen toegekend of voortgezet wor- 

den tot de leeftijd van achttien jaar in het geval van cen 
mannelik kind en tot die van een en twintig jaar in het geval 
van een vrouwelik kind en kunnen toegekend of verder voortge- 
zet worden nade leeftijd van achttien jaar in het geval van een 
mannelik kind dat als leerling slechts nominaal loon trekt, 
onderwijs ontvangt aan een middelbare school, technies 
instituut of universiteit, en ten aanzien van ieder kind wegens 
geestes- of lichaamsgebreken ongeschikt om in zijn of haar 
onderhoud te voorzien, mits de ongeschiktheid bestond voordat 
het kind de ouderdom van achttien jaren bereikte. 

(3) In ieder geval waar het naar het oordeel van de Minister 
nodig moge worden de behoorlike verzorging van een kind 
te verzekeren ten behoeve van hetwelk een toelage betaalbaar 
is, kan de toelage in plaats van aan de ouder te worden uit- 
betaald, onder zodanige voorwaarden beheerd worden als de 
Minister moge vaststellen. - , 

“7, Het alternatieve pensioen dat cen vrijwilliger toegekend 
kan worden gaat, indien te zamen genomen met de gemid- 
delde verdiensten (zo die er zijn) waartoe hij in staat geoor- 
deeld wordt, de volgende bedragen niet te boven :— 

(a) Ten aanzien van een officier, zijn véér-de-oorlog 
verdiensten tot een maksimum van drie honderd 
pond per jaar plus de helft van alle v66r-de-oorlog 
verdiensten tussen drie honderd pond en zes 
honderd pond ; 

shillings per week, plus de helft van alle véér-de- 
oorlog verdiensten tussen vijf en zeventig shillings 
en honderd vijf en twintig shillings per week. 

8. Waar nodig, om het bedrag van cen alternatief -pensioen 
d, of tot 

epaling van de v6ér-de-oorlog verdiensten van een invalide 
of overleden vrijwilliger, is ieder werkgever bij wie de vrij- 
williger werkte gedurende het tijdperk waarover zijn védér-de- 
oorlog verdiensten nagegaan moeten worden, en van ieder 
persoon bekend met. de financiéle toestand van de vrij williger 
gedurende dat tijdperk, na aldus bij kennisgeving aangezegd 
te zijn door de militaire pensioenraad, verplicht overeen- 
komstig de kennisgeving enige informatie in bezit van zulk 
een persoon betrekking hebbende tot die verdiensten of 
omstandigheden te verstrekken, en een salarisboek, register 
of andere dokumenten in zijn bezit aantekeningen bevattende 
ten’ aanzien van die verdiensten over te leggen. 

(2) Komt iemand de bepalingen van dit artikel niet na, of 
indien iemand informatie verstrekt die vals is of berekend is op   

y 

bedrog, wetende dat dezelve vals of berekend is op bedrog, 

Toelagen 
ten aanzi 
van de 
echtgeno 
en. kinde: 
van een 
invalide 
vrijwillig 

Alternati 
pensioene 
voor 
vrijwillige 

| (b) ten aanzien van cen soldaat zijn v66r-de-oorlog | 
verdiensten tot een maksimum van vijf en zeventig | 
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Review of 
awards to 
rolunteers. 

Grants to . 
volunteers 
undergoing 
treatment o 
training. | 

he shall be guilty of an offence and be liable on conviction to 
a fine,not exceeding twenty-five pounds. ~ 

9, Half the pension and allowances (if any) awarded under 
the preceding sections may be subject to the condit on that 

the volunteer shall undergo medical treatment in an institution 
or otherwise, or undergo special training, for any perio 1 during 
which it may be certified that such treatment or training is 
necessary in his interests: Provided that a volunteer may 
claim an independent medical examination by a board specially 
appointed by the Minister, if he is dissatisfied with the finding 
of the medical board. . 

10. All pensions shall in the first instance be awarded tem- 
‘porarily unless the disablement has reached its final cqndition, 
or, in the case of an alternative pension, unless the ap, 
earning capacity can be regarded as unchangeable. 

blicant’s 
A tem- 

porary pension shall, at the direction of the Minister or at 
the request of the volunteer, be subject to review fr m time 
to time until a permanent assessment.‘can be madg or the 
grant ceases. Such permanent assessment shall be made within 
five years after the first award at the degree of disability then 
existing. When a permanent pension has been granted, it 
shall not be altered on account of any change in the vo 
earning capacity, whether resulting from training 
cause ; nor shall it be subject to review except— 

lunteer’s 

r other 

(a) when the volunteer in receipt of a disablement pension 
claims that there has been a substantial increase in 
the extent of the disablement due to the 
cause ; , . 

(6) when the volunteer in receipt of a disablement 

original 

pension 
shows that it would be to his advantage to receive 
instead thereof an alternative pension: Provided 
that the cessation or reduction of any allowance shall 
not be a ground for review ; 

(c) when the Minister orders the review. on the 
that the whole or part of a pension has been 

ground 
granted 

-in error, or that there is reason to believe that a 
pension has been obtained by improper me ans. 

J1. (1) If it is certified that a volunteer td whom 
a pension has been awarded under the preceding 

, should, in consequence of his disablement, undergo. an 
sections 

iy course 
of medical treatment in an institution or otherwige, or if 
it is decided that he should, in consequence of his disa 
receive training in a technical institution or otherwise 
is therefore deemed unable to provide for’ his own 

plement, 

and he 
support 

and that of his family, there may be granted to or it} respect 
of him, in lieu of any pension and allowance, for the 
of undergoing treatment or training— 

(a) an allowance equivalent to the disablement 
with the allowances in respect of his wife and 
(if any) which he would have received if his 
ment had been assessed at on> hundred p 
or with an allowance not exceeding thirty-six 
in respect of a dependent supported by hi 

purpose 

pension 
children 

disable- 
pr cent.; 
' pounds 
nm up to 

the time when his treatment or training commences ; 
or 

(b) an allowance equal to the maximum alt 
pension which would be payable to him if 
without earning capacity, whichever is the 

Such allowance shall be paid for such period and 
to such conditions as the Minister may determine. 

(2) Any charges, fees or expenses in respect of the tz 
or training which are not otherwise provided for may 
under such conditions as the Minister may determ 

(3) At the termination of any period of training as is ] 
for in this section, there may be granted to the disable 
teer an amount equal to the sum of five shillings for ea 

ernative 
he were 
greater : 

subject 

eatment 

be paid 
ime, 

rovided 
d volun- 

ch week   

is zulk: 
bij vero 
twintig 

9. De 

worpen 
kundige 
zins of s 

mediese 

10. A 

vermoge 

Minister 

geschied, 

kenning 

williger, 
oorzaak 

(a) 

2) 

. (e) 

iL 
die een 

undige 
onderga 

een: persoon schuldig aan éen overtreding en wordt 
rdeling gestraft met een boete van hoogstens vijf en 
pond. 
helft van het pensioen en de toelagen, zo die er zijn, Voor- 

onder de voorgaande artikels toegekend, kunnen onder- Weerden va 
worden aan de voorwaarde dat de vrijwilliger genees- behandeling 
behandeling in een inrichting zal ondergaan of anders- 
peciale opleiding zal ondergaan gedurende elk tijdperk 

waarvoor gecertificeerd moge worden dat zodanige behandeling 
of opleiding in zijn belang nodig is. , 

Met dien verstande dat een vrijwilliger een onafhankelik 
medies Gnderzoek door een raad speciaal door de Minister aan- . 
gesteld kan eisen, indien ontevreden met de bevinding van de 

raad. 

le pensioenen worden in eerste instantie tijdelik toege- Herziening 
kend, temzij de invaliditeit haar finale toestand bereikt heeft van toe- 
of, in hét geval van een alternatief pensioen, tenzij het werk- Kenninge 

mn van de aanvrager als onveranderlik kan worden vrijwilligers 
DS 

beschouwd. Hen tijdelik pensioen is op aanduiding van de 
of op verzoek van de vrijwilliger van tijd tot.tijd aan 

herziening onderhevig totdat een blijvende vaststelling kan 
en of de toekenning ophoudt. Zulk een bDlijvende 

vaststelling wordt gemaakt binnen vijf jaren na de eerste toe- 
naar de mate van de dan bestaande invaliditeit. Hen 

vast persioen dat eenmaal toegekend is, wordt niet gewijzigd 
om reden van verandering in het werkvermogen van de vrij- 

hetzij die veroorzaakt wordt door opleiding of andere 
| evenmin is het aan herziening onderhevig behalve— 
wanneer de vrijwilliger die een invaliditeits-pensioen 
trekt beweert dat zijn invaliditeit aanmerkelik ver- 
groot is wegens de oorspronkelike oorzaak ; 
wanneer de vrijwilliger die een invaliditeits-pensioen 
trekt, bewijst dat het tot zijn voordeel zou strekken 
in de plaats daarvan een alternatief pensioen.te ont- 

‘|vangen: Met dien verstande dat het ophouden of 
de vermindering van een toelage geen grond. voor 
herziening uitmaakt ; . 
wanneer de Minister tot herziening last geeft op grond. 
dat het gehele pensicen of een gedeelte er van bij 
vergissing werd toegekend, of dat er'reden bestaat om 
aan te nemen dat het pensioen door onbehoorlike 
middelen verkregen werd. 

Indien’ gecertificeerd wordt dat een vrijwilliger Toelagen aa 
pensioen onder de voorgaande artikels toegekend vrilwilligcrs 

is, tengevolge van zijn. invaliditeit, een tijdperk van genees- }nandeli ng 
behandeling in een inrichting of anderszins moet of opleiding 

an, of indien besloten wordt dat hij als gevolg van ondergaan. 
invaliditeit opleiding in een techniese instelling of anderszins 
moet ontvangen, en hij daarom niet in staat geacht wordt 
voor eigen onderhoud en dat van zijn gezin te zorgen, kan _ 
hem, of 

worden 

(2) 

(0) 

Zulk 

onder zt 

zlening 
Minister 

(3) Bi   
williger 

| 

ten aanzien van hem, in plaats van een pensioen en 
toelagen voor het ondergaan van behandeling of opleiding 

boegekend— . | 
een toelage gelijkstaande met het invaliditeits-pensioen ~~ q 

i 
met de toelagen ten aanzien van zijn vrouw en kinderen, 
zo enige, die hij zou ontvangen hebben indien zijn 
invaliditeit vastgesteld ware op honderd’ percent, 
of met een toelage zes en dertig pond niet te boven 
gaande ten aanzien van een van hem afhankelike 
ondersteunde wanneer zijn behandeling of opleiding 

| begint ; of 
een toelage”gelijkstaande met het maksimum alter- 
natieve pensioen dat aan hem betaald zou zijn indien 
hi geen werkvermogen had, naar gelang welk bedrag 
het hoogste is. 

pen toelage wordt betaald- voor zulk een tijdperk en 
Ike voorwaarden als de Minister moge‘beslissen. 

(2) Alle kosten, fooien of uitgaven ten aanzien van de be- 
handeling of opleiding waarvoor op andere wijze geen voor- 

lcemaakt is kunnen onder zulke voorwaarden als de 
moge vaststellen, betaald worden. ; 

} afloop van ieder tijdperk van opleiding waarvoor in 
dit artikel voorziening gemaakt wordt, kan de invalide vrij- 

een bedrag worden_toegekend gelijk aan de som van.  



xy 
  

sional , 

of the period during which he has been undergoing training. 
and there may be a further grant not exceeding twenty pounds 
for the purchase of tools if required to be provided by the 

. volunteer in the trade in which he has been trained. 

(4) In any case where it is certified that a volunteer should, 
in consequence of his disablement, undergo medical examina- 
tion or medical treatment in circumstances which do not render 
him unable to provide for his own support. and that of his 
family, but require him to absent himself from his work.on 
one or more occasions in a week there may be granted to him 
in addition to any .pension awarded to him under the pre- 
ceding sections an allowance not exceeding one pound a week 
for the time he is required so to absent himself, that allowance 
being subject to such conditions as the Minister may determine. 

(5) A volunteer while undergoing medical treatment in an 
institution shall be subject to the rules of such institution 
and shall obey all reasonable orders issued by the head of the 
institution. Non-compliance shall be punishable, in the 
discretion of the Minister, with forfeiture of part or the whole 
of the allowances payable to him and in the event of a repetition 
of the offence with dismissal from the institution. 

If a volunteer while undergoing treatment in an institution 
wilfully causes loss of, or damage to, property or equipment, 
the cost of making good such loss or damage may be recovered 
by deduction from the allowances payable to him.: 
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vijf shillings over iedere week van het tijdperk gedurende 
hetwelk hij opleiding ontving, en kan er een verdere toekenning 
zijn, geen twintig pond te boven gaande, voor de aankoop 
van gereedschap indien dat verschaft moet worden door de 
vrijwilliger in het vak voor hetwelk hij is opgeleid. 

(4) In ieder geval waar gecertificeerd wordt dat een vrij- 
williger tengevolge van zijn invaliditeit geneeskundig onder- 
zoek of behandeling behoort te ondergaan onder omstandig- 
heden die het hem niet onmogelik maken voor eigen onderhoud 
en dat van zijn gezin te voorzien, doch die het nodig maken 
dat hij bij een of meer gelegenheden per week van zijn werk 
afwezig is, kan hem boven elk pensioen dat hem onder de voor- 
gaande artikels toegekend is, een toelage worden toegekend van 
niet meer dan een pond per week gedurende het tijdperk dat 
hij zo afwezig moet zijn, die toelage onderworpen zijnde aan 
de voorwaarden die de Minister moge vaststellen. 

(5) Wanneer een vrijwilliger medies behandeld wordt in een 
inrichting zal hij onder de regels daarvan staan en alle redelike 
orders gehoorzamen door het. hoofd van de inrichting gegeven. 
Niet-nakoming is strafbaar, volgens goeddunken van de Minis: 
ter, met gedeeltelik of geheel verlies van de toclage aan hem 
betaalbaar, en in geval van herbaling van overtreding met 
ontslag uit de inrichting. 

Wanneer een vrijwilliger, behandeld wordend in een inrich- 
ting, verlies van of schade aan eigendom of uitrusting veroor- 
zaakt kunnen de kosten van herstel van verlies of schade 
afgetrokken worden van de aan hem betaalbare toelage. sin ,,22. (1) If a volunteer is permanently bed-ridden or if his) 12, (1) Wanneer een vrijwilliger voortdurend bedlegerig Additionele of total disablement is such as to prevent him from earning anything,|is, of wanneer zijn invaliditeit zodanig is, dat hij niets kan toelagen in lement. the disablement pension payable to him in accordance with verdienen, kan het invaliditeits-pensioen hem overeenkomstig Bevan van 

ds in 

utable 

the Second Schedule. to this Act may be increased by an 
amount not exceeding fifty per cent. 

(2) In addition to any pension awarded under this or the 
. preceding sections there may be granted, on such conditions 

as the Minister may determine, to or on behalf of a volunteer 
whose disablement is assessed at one hundred per cent. an 
allowance not exceeding thirty-five shillings a week if the 
constant attendance of the wife of the volunteer or any other 
second person is necessary. , 

18. (1) A volunteer whose service is terminated on the 
ground of medical unfitness (such unfitness being neither 
attributable to nor aggravated by military service, and not 
being due to the serious negligence or misconduct of the volun- 
teer) may be granted a gratuity or temporary allowance. The 
grant shall be subject to such conditions as the Minister may 
determine. In exceptional circumstances it may amount +o 
a sum not exceeding three hundred pounds in respect of an 
officer, or one hundred and fifty pounds in respect of a soldier, 

_ and generally it shall depend on the extent to which the 

ional 

OS at claim is decided, be granted a temporary allowance with allow- lagen voor zijn vrouw en kinderen toegekend worden ge~ bangende ; ances in respect of his wife and children based on the percentage b eB vaey vast telling sion. aseerd op het percentage waarop’ zijri invaliditeit vast- van 

volunteer is incapacitated, on the length and character_of his 
service, and on the circumstances of the case. 

(2) Subject to such conditions as he may determine, the 
Minister may pay any charges, fees or expenses, not otherwise 
provided for, in respect of the treatment for the period of the 
war and twelve months afterwards of any volunteer who 
falls within the provisions of sub-section (1) and who is certified 
as needing medical treatment in an institution: Provided 
that such treatment shall be limited to the disability for 
which the service of the volunteer was terminated. During 
such treatment there may be granted to the volunteer allow- 
ances in accordance with the provisions of sub-section (1) (a) 
of section eleven. . 

14. (1) A volunteer who, at the termination of his service, 
appears to be entitled to a disablement pension may, until his 

at which his disablement was assessed by a medical board at 
the termination of his service. \ 

7 (2) Any payments made under sub-section (1) shall be 
deducted from any disablement pension that may ultimately 

de Tweede Bijlage tot deze Wet betaalbaar, met een bedrag invaliditeit, 
van niet meer dan vijftig percent verhoogd worden, 

(2) Behalve een pensioen onder dit of de voorgaande arti- 
kels toegekend, kan op zulke voorwaarden als. de Minister 
moge vaststellen, aan of ten behoeve van een vrijwilliger wiens 
invaliditeit op honderd percent vastgesteld is, een toelage van 
hoogstens vijf en dertig shillings per week worden toegekend, 
indien de voortdurende oppassing door de vrouw van de 
vrijwilliger of een andere persoon nodig is. 

18. (1) Hen vrijwilliger wiens dienst beéindigd is wegens Toeken- 
ongeschiktheid volgens medies attest, zulke ongeschiktheid niet ningen in 
te wijten zijnde noch verergerd door militaire dienst en niet aan : 

gevalien niet 
e Wijten aan erystige nalatigheid of wangedrag van de vrijwilliger, kan militaire 

een toekenning of tijdelike toelage verleend worden. 
kenning is onderworpen aan zulke voorwaarden als de Minis- 
ter moge vaststellen. In buitengewone omstandigheden kan 
die een som bedragen van hoogstens drie honderd pond voor 
een officier of honderd en vijftig pond voor een soldaat, en is 
in het algemeen afhankelik van de mate in welke de vrijwilliger 
geinvalideerd: is, van de duur en aard van zijn dienst en van 

_jde omstandigheden. van het geval. 
(2) Onderworpen aan zodanige bepalingen als hij moge vast- 

stellen, kan de Minister de kosten, fooien of uitgaven beta- 
len waarvoor op andere wijze geen voorziening gemaakt is, 
ten aanzien van de behandeling, voor het tijdperk van de 
oorlog en twaalf maanden daarna, van een vrijwilliger die 
binnen de bepalingen van sub-artikel (1) valt en die 
gecertificeerd wordt geneeskundige behandeling in een 
inrichting nodig te hebben: Met dien verstande, dat zulke 
behandeling beperkt wordt tot de invaliditeit waarom de 
dienst van de vrijwilliger werd beéindigd. Tijdens. zulke. 
behandeling kunnen de vrijwilliger toclagen toegekend worden 
in overeenstemming met de bepalingen van sub-artikel (1) (a) 
van artikel elf. 

De toe- dienst. 

14, (1) Hen vrijwilliger die bij begindiging van zijn dienst Voorlopige 
tot een invaliditeits-pensioen’ gerechtigd blijkt, kan totdat toeken. 
zijn aanspraak afgehandeld 4s een tijdelike toclage met toe- ningen 

gesteld werd. door een mediese raad bij. beéindiging van ZijD pensicen, 
dienst. . 

(2) Alle betalingen onder sub-artikel (1) gedaan, worden 
afgetrokken van het invaliditéits-pensioen dat ten slotte over   

i
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be awarded for the same. period, in so far as that pension may hetzelfde tijdperk kan‘ worden toegekend; in zoverre dat 

be gufficient to meet them, but no such deductions shall be pensioen voldoende moge zijn daaraan te voldoen, doch z0- 

made from the pension due for any subsequent period or fromjdanige bftrekking zal niet geschieden van het pensioen ver- 

‘any gratuity. — j schuldigd over een later tijdperk of van een toekenning. 

. oo ; a - 15. Wanneer een vrijwilliger na beéindiging van zijn dienst Tc 

Awards 15. If a volunteer after the termination of his service suffers) wegens ‘invaliditeit lijdt welke gecertificeerd wordt te wijten of (7 

“atte from a disablement which is certified as either attributable tolverergerd te zijn door militaire dienst tijdens de oorlog en 

ischarge.. or agoravated by military service during the war and. which|die niet aan zijn ernstige onachtzaamheid of wangedrag te 

is not-due to his serious negligence or misconduct, he may/wijten is, kan hij behandeld worden als in artikel vijf voorzien 

be treated as provided. in section Jive from the date from which vanal de datum waarop zijn aanspraak is vastgesteld. a . 

his claim is established. 

  

i L 

_ HOOFDSTUK III. 
od 

ScHADELOOSSTELLING TEN AANZIEN VAN -OVERLEDEN VRIJ- 

= WILLIGERS. 

. CHAPTER III. 
XN - ; 

ComPENSATION IN RESPECT OF DecHASED VOLUNTEERS. 

16. (1) De weduwe van een vrijwilliger die— 
Pensi to wi E - : “ys . 

widows and 16. (1) The widow of a volunteer who - (a)| tijdens militaire dienst gedurende de oorlog gedood > 

children. (a) is killed or dies while on: military service during the _..| werd of sterft als gevolg van zulke dienst, of _ ki 

war and it consequence of ‘such service ; “or, (b)j overlijdt binnen zeven jaar tengevolge’ van wonden 

of letsel bekomen tijdens militaire dienst gedurende de 

(8) dies within seven yearsvas a result of wounds or injuries | oorlog en als gevolg van zulke dienst ; of 

| received while on military service during the war and| - (c) 
. : binnen zeven jaar na sl Al ij 
in consequence of such service ; or nnen zeven jaar na ontslag aan ziekte overlijdt 

. a . . mc ‘| opgelopen of verergerd tijdens militaire, dienst ge- 

(c) dies within seven years after discharge, of “disease | durende de oorlog en als gevolg van zulke, dienst, 

contracted. or aggravated while on military service/kan, tenzij de dood van de vrijwilliger veroorzaakt werd door 

a during the war and in consequence of.such service, |zijn grove nalatigheid of wangedrag, een weduwepensioen 

may, unléss the volunteer's death was caused by his serious |boesekend worden bezamen met een toelage voor ieder kind 

negligence or misconduct, be granted a widow’s pension, to- ed zij onder oudt, vo gens de schaler als vermeld in de Vierde 

gether with an allowance in respect of each child maintained Bij age tot deze wet. . 

by her, :at the rates indicated in the Fourth Schedule to this| (2) Het pensioen toegekend aan de weduwe van een. vrij- 

- Act. ; a . williger die tijdelik of waarnemend een rang bekleedde en 

- (9) The pension granted to the widow of a volunteer who diendvereenkomstig soldij trok toen hij gedood werd of stierf, 

held paid temporary or paid acting rank at the time he was of toen zijn. dienst beéindigd. werd wegens wonden, letsel of 

killed or died, or when his service was terminated owing to ziekte waaraan hij later overleed, kan zijn volgens de schaal 

the wounds, injuries or disease from which he subsequently |°P diejrang van toepassing. 

died, may be at the rate appropriate to that rank. (3) De bepalingen van sub-artikels (2) en:(3) van artikel zes 

" ( zijn op gelijke wijze van toepassing op de betaling van -toe- 

lagen ten aanzien van de kinderen van een overleden vrij wil- 

liger. | , 

(4) Wanneer een kind moederloos is of wordt of de moeder 

het beheer er van ontnomen wordt, kan de toelage verhoogd 

worden tot eeti bedrag van hoogstens twintig shillings per 

week, en kan die onder zodanige voorwaarden als de Minister . 

(3) The provisions of ‘sub-sections (2) and (3) of section siz 

shall apply equally to.the payment of allowances in respect of 

the children of a deceased volunteer. - ' 

(4) Where a child is or becomes motherless or is removed 

from the control of its mother, the allowance may be increased 

to an amount not exceeding twenty shillings a week arid may 

be administered under. such conditions as the Minister may " 

determine.” oe ~~ .*|moge vaststellen beheerd worden. \ 

(5) De weduwe van een officier die gedood wordt of sterft 

(5) The widow of an officer who is killed or dies in the citeum- . J . . : . . 

stances described in sub-section (1) may be granted, in addition in de omstandigheden uiteengezet in sub-artikel (1) kan bebalve 

to a pension, the gratuity indicated in the Fourth Schedule|&*™ pensioen ‘de toekenning verleend worden vermeld in de 

to this Act, together with a gratuity of one-third of that amount Vierde: Bijlege ot fore Wet, tezamen me een toekenning van 

in respect of each child in respect of whom she is. receiving|°en Cerce van at bedrag voor ieder kind ten aanzien waarvan 

children’s allowance. sya een, kindstoelage krijgt. 

L 17. Het pensioen en de kindstoelagen onder het voorgaande , 

Supplemen- 17. The pensions and children’s allowances awarded under artikel, toegekend, kunnen aangevuld worden op de grondslagd 

rei clone the last preceding section may be supplemented on the basisjvan de védr-de-oorlog verdiensten van de overleden vrijwil- 

  
of the pre-war earnings of, the’ deceased. volunteer by sub-|liger door de pensioenen en toelagen vermeld in de Vijfde 

stituting the pensions and allowances indicated in the Fifth|Bijlagé tot deze Wet, in de plaats te stellen. ; 

Schedule, to this Act. 18. In de plaats van een pensioen en kindstoelagen onder « 

Alternative 18. In place of a pension and children’s allowances under de twee laatstvooraigaande artikels kan een weanwe:t 

‘pensions to the last'two preceding sections 4 widow may, if it is to her indien| het tot haar voordeel strekt, een toela ge. verieene 

widows. ; as |worden van hoogstens de helft van het alternatieve pensioen 

advantage, be granted an allowance not exceeding one-half dat de overleden echtgenoot getrokken zou hebben indien 

of the alternative pension which her deceased husband would);.. . "| erlecen conte 8 lk «nvalidecrd 

“have received if he had survived but had been so disabled as i 1 even gobleven was doch in 7 ootet ign _verstande 

' to be without-any. earning capacity : Provided that the cessa= 4.4 ce ouding of vermin Serine. van een kindstoclage geen 

tion or reduction’of a child’s allowance shall not be a ground). at tot a: © katie voor otavettin van genoemd Or oon 

for making an application for the conversion of the said pension eT nin Ppasey — 8 8 P 

Tha pension ceases on account of “the re-marriage or death , - a , 

of the widow, children’s allowances may be restored as from Houdt cen pensioen op wegens hertrouwen of dood yan 

va . : de weduwe, dan kunnen kindstoelagen weder hersteld worden 
: i 

the date thereof. — , i’, lyanafide datum daarvan. 

, Allowances - 19. In addition to any pension and children’s allowances| 9, Behalve een pensioen en kindstoelagen toegekend. on-' 

to widows. awarded under the preceding sections , of this Chapter, therelder dé drie laatstvoorafgaande artikels van dit Hoofdstuk : 

\ * 
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Pensions to 
parents, 

Pensions to 
dependents: 

J 

o 

ing one-half of the pension which she would have received under 

sections sixteen and seventeen if she had been the widow of the 

volunteer, and she may be granted in addition the full children’s 
allowances under those sections. 

(2) A pension in accordance with section siateen may be 

granted, subject to such conditions as the Minister may deter- 

mine, in respect of a child on account of whom an affiliation 

order was in force at the time of its father’s death in the cir- 

cumstances described in section sateen. or, if the mother of the 

child was not married to or supported by the volunteer, where 

there is satisfactory proof that he was its father and that the 

mother is domiciled in South Africa. * . 

25. (1) The parents of a volunteer if his death occurred in 

the circumstances described in section sixteen may be granted 

a pension not exceeding one hundred pounds per annum 

subject to the conditions imposed by this section, either on 

the ground of their dependence on the volunteer or by reason 

of the fact that they are wholly or partly incapable of self- 

support from age or.infirmity and are in pecuniary need, or 

on the two grounds combined. 

(2) In considering the applications of parents who claim 

to'be incapable of self-support and in pecuniary need the 

military pensions board shall have regard to the age and 

infirmity of the applicants, their standard of living and their 

reasonable expectations of receiving support from the volunteer 
if he had survived. Ss ‘ 

(3) Where patents lost more than one son by death occurring 

in the circumstances described in section sixteen, a pension may 

be granted under sub-sections (1) and (2) of this section in 

respect of each son lost: Provided that the maximum pension 

shall not exceed one hundred and forty-four pounds per annum. 

(4) A pension awarded under this section may be transferred 

on the death of one parent to the surviving parent. 

(5) The parents of a volunteer who during the war was killed 

ot has died of wounds, injuries or disease neither attributable 

to militaty service nor aggravated by such service, nor due 

to his serious negligence or misconduct may, if they would have 

been eligible for a pension by reason that his death occurred 

in the circumstances described in section siateen, be awarded a 

gratuity or weekly payment, not exceeding in all one year’s 

pay of the deceased volunteer or one year’s’ separation allow- 

ance, and allotment, whichever is the greater. 

26. (1) A brother, sister or other dependent “not herein- 

before mentioned in this Act, of a volunteer whose death 

occurred in the circumstances described in section sixteen, 

may, if he or she has been in receipt of separation allowance 

or was eligible for such-allowance and he or she is wholly 

or partially. incapable of self-support and in pecuniary need, 

be granted a pension not exceeding seventy-two pounds per 

annum, for so long as the incapacity continues. 

(2) Any dependent of 4 volunteer whose death occurred in 

the circumstances described in section siateen (not including 

a woman who not being the wife of, the volunteer has lived 

with him in concubinage), may, if not entitled to a pension 

under the preceding sections of this Chapter be awarded a 

gratuity of not less than one and not more than-three years’ 

pay of the. volunteer’s rank. 

zich te ouderhouden, een pensioen worden toegekend van 

hoogstens de helft van het pensioen dat zij zou ontvangen 

hebben onder artikels zestien en zeventien indién zi] weduwe 

van de vrijwilliger geweest ware, en haar kunnen buitendien de 

volle kindstoelagen onder die artikels toegekend worden. 

(2) Onderworpen aan zodanige voorwaarden als de Minister 

moge vaststellen, kan een pensioen overeenkomstig artikel 

zestien toegekend worden ten aanzien van een kind te wiens 

behoeve een adoptie order van kracht was ten tijde van zijn 

vaders dood in de omstandigheden vermeld in artikel zestien 

of indien de moeder van het kind niet. gehuwd was met of 

onderhouden werd door de vrijwilliger, waar er bevredigend . 

bewijs is dat hij de vader er van was en dat de moeder ge- 

domicilieerd was in Zuid Afrika. 

25. (1) De ouders van een vrijwilliger wiens dood plaats Pensic 

vond onder de omstandigheden vermeld in artikel zestien aan c 

kan een pensioen van hoogstens honderd pond per jaar wor- 

den toegekend, onderworpen aan de voorwaarden in dit artikel 

gesteld, hetzij’ op grond van hun afhankelikheid van de 

yrijwilliger of om reden van het feit dat xij geheel of ten | 

dele niet in staat zijn zich te onderhouden door ouderdom of 

zwakke gezondheid en geldelike steun behoeven, of op de 

twee gronden verenigd. . 
(2) Bij het overwegen van aanzoeken van ouders die voor- 

geven niet in staat te zijn zich te kunnen onderhouden en 

geldelike steun vereisen, neemt de militaire pensicenraad de 

ouderdom en zwakheid, de levensstandaard en de redelike 

verwachting van de aanvragers om steun van de vrij williger 

_jontvangen te hebben, zo hij geleefd had, in aanmerking, | 

(3) Wanneer ouders meer dan één zoon verloren hebben 

door de. dood onder de omstandigheden vermeld in artikel 

zestien, kan een pensioen toegekend worden onder sub-artikels 

(1) en (2) van dit artikel ten aanzien van iedere zoon verloren : 

Mits dat het maksimum-pensioen honderd vier en veertig 

pond niet te boven gaat per jaar. . 

(4) Een pensioen onder dit artikel toegekend, kan bij over- 

lijden van de ene ouder op de overlevende ouder worden 

overgemaakt. 
(5) De ouders van een vrijwilliger die gedurende de oorlog 

gedood werd of overleed aan wonden, letsel of ziekte, niet te 

wijten aan militaire dienst noch verergerd door zulke dienst, noch 

te wijten aan zijn ernstige nalatigheid of wangedrag, kunnen in- 

dien zij gerechtigd geweest zouden zijn tot een pensioen, wan- 

neer zijn dood plaate gevonden had onder de omstandigheden 

vermeld in artikel zestien, een toekenning of wekelikse betaling 

ontvangen in het geheel een jaar soldij van de overleden 

vrijwilliger, of een jaar scheidingstoelage, en toewijzing welke 

het hoogst is, niet te boven gaande. 

26. (1) Een broeder, zuster of andere athankelike, 

reeds tevoren gencemd in deze Wet, van een vrij williger 

wiens dood plaats vond onder de omstandigheden vermeld in 

artikel zestien, kan indien hij of zij een scheidingstoelage. ont- 

ving of daartoe gerechtigd was en indien hij of zij geheel of 

ten dele niet in staat is zich te onderhouden, en geldelike steun 

vereist, een pensioen worden toegekend van hoogstens twee 

en zeventig pond per jaar voor zolang het onvertaogen voort- 

duurt. 

(2) Hen afhankelike van een vrijwilliger wiens dood plaats 

vond onder de omstandighéden vermeld in artikel zestien (doch 

niet ingesloten een vrouw die niet zijnde de vrouw van de vrij= 

williger -als zijn echtgenote met hem leefde) kan indien niet 

tot een pensioen onder de voorgaande artikels van dit Hoofd= 

stuk gerechtigd, een toekenning ontvangen van niet minder 

dan één en niet meer dan drie jaren soldi] van de rang van de 

vrijwilliger. , 

niet Pensioc 
aan af 
hankel: 

27, Any pension granted to 4 woman under section twenty- 

three, twenty-four, twenty-five or twenty-sie shall cease on her 

matriage or re-marriage, and she may then be awarded a gratuity 

not exceeding twenty-six weeks of that pension. Allowances 

in respect of children under sections twenty-three and twenty- 

four may be paid after the marriage or re-marriage of their 

mother. , 

7, Ieder pensicen aan een vrouw toegekend onder artikel Her. 

drie en twintig, vier en twintig, vijf en twintig of zes en twintig trouwi 

houdt op bij haar huwelik of hertrouwen en kan haar een Schenk 

schenking gegeven worden geen zes en twintig weken van dat s hant 

pensioen tebovengaand. Toelagen ten aanzien van kinderen ken. 

onder artikels drie en twintig en vier en twintig kunnen betaald 

worden na het huwelik of hertrouwen van hun moeder. 

Re-marriage 
gratuity to 
dependents.   

a
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CHAPTER IV. HOOFDSTUK IV. 

Comprns ATION IN respect br Governmanr SERVANTS. SCHADELOOSSTELLING TEN AANZIEN VAN STAATSDIENAREN. 

. , 28. (1) De -voordelen bepaald in dit Hoofdstuk worden i Application 28, (1) The benefits provided by this Chapter ‘are con- deal aan 1 P Toepassing 
“hoptor ferred— (a) ieder lid van de Staatsdienst (zoals omschreven door Hoofdstuk. 

(a) on- every member of 
by sub-section (1) of se 
who has pension righ 
who may acquire such tights while 
vice ; 

(5) on every officer and ey 
two of Act No. 28 of 
under a pension stat 

‘rights while on milita 

(c) on every teacher serv 
ministration or any ¢ 

and in each case who, while su 
or teacher, was granted leave 
might become enrolled for milit 
war in any of His Majesty’s fore 
ox, being upon authorized leay 
enrolled with the. approval of 
or being on the reserve, was 
British regular forces for milit 

(2) Every such member, of 
. hereinafter described as a “‘ serv 

{wards to 
ervice 
‘alunteers. 

twards to 
ependents 
f£ service 
rolunteers. 

to which in civil life he belongs 

29, (1) Anything to the contrary in any 
notwithstanding, the provisions 
Act shall be applicable to a set 

(2) If a service volunteer is 
Government Service on account 
him to an award under sub-sect 
upon retirement receive in add 
a pension statute would have b 
of his retiring from the Gove 
health occasioned without his 
of his official duties. 

30. (1) The compensation aw 
Chapter ITE of this Act in respe 
apply equally in respect of serv 
the same circumstances: Provi 
to an award under that Chapter 

‘ yolunteer may receive in lieu t 
benefit, such a compensation at 
under a pension statute if tht 
killed or died from injury rece 
the execution of or as.a direct 

(2) The person who receives 
of this Act in respect of a sery 
in addition, to the payment of a 
of the service volunteer’s co: 

pension statute but without inte 
equivalent to any arrear contri] 
of a period of past service adm 
for pension purposes: Provided 
has been in receipt of an awar. 
last preceding section, the paym 
section shall be reduced by th 
volunteer up to the date of his 

To the extent to which such 
been paid into the appropria 
be recoverable from the Coriso 
Railways and Harbours Fund, 
purpose of this sub-section the 
volunteer to the Cape Widow 
eluded where an award from th 

rvice (as defined 
ct No. 29 of 1912) 
ension statute or 

in military ser- 

the public se 
ction one of A: 

s8 under a p 

1912) who has pension rights 
ute or who may acquire such 
ry service; and 

'y provincial ad- 
t education ; 

ng under an 
lepartment o: 

h a member, 
of absence i 
ary service d 
es and was act 

re of absence 
the head of 
ecalled to th 
ary service. ; 

officer, employee 
n order that he 
uring the present 

ually, so enrolled, 
, did become so 
his department, 

e colours of the 

iicer, employ 
ice volunteer 

las “‘ the Gove 

ee or teacher is 

> and the service 

toment Service.” 

pension statute 
II and V of this 

rT. . 

of Chapters 
vice voluntee 

retire from the 

ces which entitle 
s section he shall 
award as under 

im in the event 

ce owing to ill- 
nn the discharge 

required. to 
of circumstar 

ion (1) of thi 
tion such an 
een paid to h 
ronment Servi 
own default - 

rds which may be made under 
ct of deceased volunteers shall 
ice volunteers who died under 
ded that any person entitled 
in respect of 4 deceased service 
hereof, if it ig to such person’s 
ward as would have been paid 

unteer had been 
se contracted in 
orming his duty. 

an award under Chapter III 
ice volunteer|shall be entitled, 

sum equal to twice the amount 
ntributions made under any 
rest, together with an amount 
butions outstanding in respect 
itted by the proper authority 
that if the |service volunteer 

d under, sub-section (2) of the 
ent to be made under this sub- 

id to the service 

e service vol 

ived or disea 
result of pert 

e amount pa 
death. 

larrear contributions have not 
‘te pension fund, they shall 
lidated Revenue Fund or the 
as the case may be. 
contributions [paid by a service 
s’ Pension Fund shall be ex- 
at fund is made to the widow. 

        

nployee (as defined by section! 

oO 

b 

sl 

d 

st 

Is 
li 

Vv 

in 
al 

ingelijfd werd 

was door letsel 

sub-art: 
1912) d 
heeft, | 
op akt 

(8) iedere a 
artikel 
pensioe 
rechten 
is; en 

(c) aan ied 
clale a 
wijs ; 

ikel (1) van artikel een van Wet No. 29 van 
ie krachtens een pensioenwet pensioenrechten 
of die zulk recht kan bekomen terwijl hii 
ieve dienst is; 
imbtenaar en bediende zoals omschreven door 
twee van Wet No. 28 van 1912 die krachtens een 
nwet pensioenrechten heeft of die zulke 
mocht verkrijgen terwijl hij op aktieve dienst 

iministratie of een departement van onder-   h in ieder geva 

ch voor milita 
) een van Zij 

artement, of t 

a | 
onderwijzer 

ijwilliger ” en 
choort, als “ di 
29, (1) Niette 
ensioenwetten, 

  

  

(2) Wanneer 

ng geréchtigd 
nivangt hij bij 

val van zijn al 
zondheid vero 

ulling van amb} 
30. (1) 

. woe 
an dienstvrij wi 
den: Met dien 
chtigd is tot ¢ 
lenstvrij willigen 
eel is van zulk 
enning kan on 
oenwet indien 

rekt gevolg v 
(2) De persoo 
uk III van de 
daarenboven 
k aan tweema 
ijwilliger onde 
terest, tezame   

Vi   tijdperk van vr 

vp iddien de -dien 
sub-artikel (2) 
sub-artikel te be . 
aan de dienstv 

het desbetreffen 
baar op het ¢ 

For the w 

williger tot het 
sloten wanneer 

hterstallige u 

or pensioendo 

In de mate 

egen en have 
an dit sub-art 

ediende of ond 

van, deze Wey van 

een. dienstvrijwilliger de Regeringsdienst moet 
erlaten wegens ide omstandigheden die hem tot schadeloosstel- 

enning als hem 

aan wie, terwijl hij zulk een lid, ambtenaarj 
lerwijzer was, verlof verleend werd ten einde 

sre onderwijzer werkzaam onder een provin- ~ 

ire dienst gedurende de tegenwoordige oorlog - 
Majesteits krijgsmachten in te lijven en die 

erkelik zo ingelijfd werd, of op toegestaan verlof zijnde, zo 
thet toestemming van het hoofd van zijn de- 
of de reserve behorende weder opgeroepen werd 

de britse serepelde krijgsmachten voor militaire dienst. 
(2) Elk zodanig lid en elke zodanige ambtenaar, bediende 

ea hieronder omschreven als een “ dienst- 
de dienst waartoe hij in het burgerlik leven 

e Regeringsdienst.”’ 

zijn de bepalingen van hoofdstukken II en 
fain doe tegenovergestelde bepalingen in 

toepassing op een dienstvrijwilliger. 

moaken onder sub-artikel (1) van dit artikel 
uitdiensttreding daarenboven zulk een toe- 
onder een pensioenwet betaald zou zijn in 

treden uit de Regeringsdienst wegens slechte 
orzaakt zonder eigen schuld of bij de ver- 
tsplichten, 

| 

De schadeloosstelling toekenningen die onder Hoofd- 
uk IIT van deze 

overleden vrijwil 
Wet gedaan mogen worden ten aanzien van 

lligers zijn evenzo van toepassing ten aanzien 
ligers die onder dezelfde omstandigheden over- 
verstande dat ieder die onder dat hoofdstuk ge- 
en toekenning ten aanzien van een overleden 

in plaats daarvan, indien het in het voor- 
een persoon, zulk een schadeloosstelling toe- 

ibvangen als betaald zou zijn onder een pen- 
de dienstvrijwilliger gedood of gestorven 

pf ziekte opgedaan bij de uitoefening, of als 
n de vervulling van zijn dienst. 
n die een toekenning ontvangt onder Hoofd- 
ze Wet ten aanzien van een dienstvrijwilliger 
verechtigd tot de betaling van een bedrag ge- 
ial het bedrag van de bijdragen door de dienst- 
r een pensioénwet inbetaald, maar ‘zonder 
n met een bedrag . gelijkstaande met alle 
itstaande bijdragen ten aanzien van een 
egere dienst, door de behoorlike autoriteiten 
eleinden veroorloofd: Met dien verstande dat 
stvrijwilliger een toekenning ontving onder 
van laatstvoorgaand artikel, het onder dit 
alen bedrag verminderd wordt met het bedrag 
ijwilliger betaald tot aan zijn dood. 
waatin zulke achterstallige bijdragen niet in 
le pensioenfonds gestort' zijn, zijn zij verhaal- 
ekonsolideerde inkomstefonds of het spoor- 
nsfonds respektievelik. “Voor de doeleinden 
kel worden de bijdragen van een dienstvrij- 
Kaapse Weduwen Pensioen Fonds uitge- 

een toekenning uit dat fonds aan de weduwe 

      

Tooken- 
ningen aan 
dienst- 
vrijwilligers. 

Toeken- 
ningen aan 
afhanke- 
liken van 
dienst- 
vrijwilligers.
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UNION xX 

Other dependents shall be entitled to 
Fund by the contributor, together w 
from the Consolidated. Revenue Fun 

the amount paid into that 
th an equivalent amount 
A.   (3) In the event of there being no| 

a compensation award in respect of | 
person entitled to receive 
é deceased service volun- 

teer, payment of his own contributions under any pension 
statute may, on application, be ma 
administering his estate. | 

i   7 of con- 
tions in 

sof leave 
out full j eranted the leave of absence mention 

81, Anything to the contrary 

superannuation contributions under 
be levied in respect of his full pen 
the period of absence on such leave s 
to count as a period of pensionable e 
shall similarly be allowed to count in 
‘teers who, under the pension statut 
not required to contribute. 

ag as to = 3, Nothing in this Chapter cont 
tons as preventing the payment to a wide 
. Cape P & pay . 
swe to her from the Cape Widows’ 

pension shall be paid to her irrespe ions 

i. to her from any other source. 

fer of 38. When an award is made to a service volunteer under 
ribu- — subssection (2) of section twenty-nine) or in respect of a service 
* From a volunteer’ under the proviso. to sub-section (1) of section 

nue. thirty, twice the service volunteer’s|contributions under any 
pension statute to any superannuation, pension or provident 
fund shall be paid over from that fund to the Consolidated 

Revenue Fund. , 

rition of $4, The expression “pension statute” as used in this 
Chapter means any enactment having the force of law, whether 
in respect of the Union or any Province, under which a service 
volunteer or his dependents may claim pensionable benefits, 
but does not include section one hundred and eighteen -of the 

. South Africa Defence Act, 1912, or any amendment thereof. 

inuation 85. Anything to the contrary notwithstanding in any other 
lotment Jaw, it shall be lawful to continue the payment of such 
spon emoluments of a person in the Government service as have 

. been allotted to, or on behalf or for the benefit of, any of 
his dependents, for a period not exceeding twenty-six weeks 
from the date of such person’s death on military service, 
or if he is reported in the official lists as missing, for a period 
not exceeding thirty weeks from the date as from which he 
was so reported. “ ; 

‘preta- =. 336, In section four df Act=No. 43 jof 1917 the words “ who 
rio was enrolled in one of the “contingents raised in the Union 

for active service with His Majesty’s| forces ’’ shall be deemed 
never to have been inserted therein. 

_ CHAPTER V. 

CoMPENSATION TO Noursss, 

blement $7. A nurse who, at the termination of her service, is suffering} 
ds to from disablement which is certified las either attributable to 
*s or ageravated by military service an 

own serious negligence or miscondu 
pension indicated in the Sixth Sched 
ponding to her rank and the percentage a 
has been assessed. Such pension si 
be awarded temporarily, unless the 
its final condition, and shall, at the. 
or at the request of the nurse, be sul 
to time until a permanent assessme¢ 
grant ceases. Such permanent as 
within five years after the first aw 

“has been granted that leave with reduce 

ar 

de to the person lawfully 

notwithstanding@in any 
pension statute contained, if a service volunteer who has been 

ed in section twenty- eaght 

d pay or without pay, 
any pension statute may 

hall thereupon be allowed 
mployment. Such period 
respect of service volun- 

> applicable to them, are 

ained shall be construed 
w of the pension payable 

Pension Fund. Any such 
tive of any award, made 

L which is not due to her 

ct, may be granted the 
ule to this Act as corres- 
at which her disablement 
all ‘in the first instance 
disablement has reached 
direction: of the Minister 
ject to review from time 
nt can be made or the 
essment shall be made 
d, at the degree of dis-     

sionable: emoluments and: 
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betaald wordt. Andere afhankeliken zijn gerechtigd tot het 
bedrag in dat fonds door de bijdrager inbetaald tezamen met 
een gelijkstaand bedrag uit het gekonsolideerde inkomste- 
fonds. 

(8) In geval niemand gerechtigd is een schadeloosstelling 
toekenning ten aanzien van een overleden dienstvrij williger 
te ontvangen, kan op aanzoek betaling van zijn eigen bij- 
dragen onder een pensioenwet geschieden aan de persoon die - 
wettig zijn boedei beheert. 

31. Niettegenstaaride tegenovergestelde bepalingen in een Invordering 
pensioenwet, kunnen wanneer aan een dienstvrijwiliger aan Sens ot 
wie het in artikel acht en twintig vermelde verlof verleend gevallen van 
werd, dat verlof met verminderd salaris of zonder salaris verlof zonder 
verleend is, superannuatie bijdragen ingevolge een pensioen- vol salaris. 
wet ten opzichte van zijn volle pensioendragende emolumen- 
ten ingevorderd worden, zullende alsdan toegelaten worden 
dat de tijd die hij afwezig is op zodanig verlof, als een tijdperk 
van pensioendragende dienst gerekend wordt. Zulk een 
tijdperk wordt gelijkerwijs berekend ten aanzien van dienst- 
vrijwilligers die onder de pensioenwet op hen van boepassing 
niet behoeven bij te dragen. 

32. Het in dit Hoofdstuk bepaalde pelet niet de betaling. Voorkehoud 
aan een weduwe van het pensioen dat haar uit het Kaapse te aanzien 
Weduwen Pensiocen Fonds betaalbaar is. Dat pensioen pensicenen 
wordt haar uitgekeerd onversehilliig of haar uit andere bron- van het 
nen een toekenning gedaan is, Kaapse 

Weduwen 
Pensioen 
Fonds. 

38. Wanneer een toekenning gedaan is aan een dienst- Over- 
vrijwilliger onder sub-artikel (2) van artikel negen en twintig qraging van 

: : ve ete ijdragen 
of ten aanzien van een dienstvrij williger onder het voorbehoud yan fonds - 
van sub-artikel (1) van artikel dertig, worden tweemaal de aan 
bijdragen van de dienstvrij williger onder een pensioenwet tot inkomste- 
een superannuatie-, pensioen- of voorzorgsfonds uit dat fonds fonds, 
uitgekeerd aan het Gekonsolideerde Inkomstefonds. 

34, De uitdrukking “ pensioenwet ”’ in dit Hoofdstuk ge- Woord- 
bezigd, betekent iedere verordening die kracht van wet heeft PeP2tingen. 
hetzij ten aanzien van de Unie of een Provincie onder welke 
een dienstvrijwilliger of zijn afhankeliken pensioendragende 
voordelen kan vorderen, doch sluit niet in artikel honderd 
achitien van de Zuid Afrika Verdedigings Wet, 1912, of een 
wijziging daarvan. — 

35. Niettegenstaande togenovergestelde bepalingen in een Voortgang 
andere wet is het. wettig voort te gaan met de betaling van kerning. aan 
zodanige emolumenten van iemand in dienst van de Regering afhanke- 
als toegekend zijn aan, of ten behoeve of ten voordele van liken. | 
enigeen van zijn athankeliken, voor een tijdperk van hoogstens 
zes en twintig weken vanaf de datum dat die persoon overleed 
terwijl hij op militaire dienst was, of wanneer hij in de officiéle 
lijsten als vermist wordt vermeld, gedurende een tijdperk 
van hoogstens dertig weken vanaf de datum waarop hij aldus 
vermeld werd. 

36. De woorden “die ingelijfd werd in een van de troepe- 
machten welke in de Unie aangeworven werden voor aktieve 
dienst met zijn Majesteits strijdmachten ” in artikel vier van 
Wet No. 43. van 1917 zullen gehouden worden niet daarin te _ 

‘Woord- 
bepaling. 

|zijn vervat. 
HOOFDSTUK V.. 

SCHADELOOSSTELLING AAN VERPLEEGSTERS. 

37. Hen pensioen kan toegekend worden aan een verpleeg- favaliditeits 
ster die bij het beéindigen van haar dienst wegens invaliditeit ningen aan 
lijdt, gecertificeerd hetzij als veroorzaakt’ of als verergerd door verpleeg-. 
militaire dienst, en niet ten gevolge van eigen grove onacht- sters. 
zaamheid of wangedrag als aangegeven in de‘Zesde Bijlage tot 
deze Wet, overeenkomendé met haar rang en het percentage 
waarop haar invaliditeit vastgesteld is. Zulk een pensioen 
wordt in eerste instantie tijdelik toegekend, tenzij de invalidi- © 
teit haar finale ‘toestand bereikt heeft, en is van tijd tot tijd : 
naar goedvinden van de Minister of op verzoek van de ver- 
pleegster aan. herziening onderhevig totdat een blijvende 
vaststelling kan geschieden, of de toekenning ophoudt. .Zulk   een blijvende vaststelling vindt plaats binnen een tijdvak
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ablement then existing. A permanent pension, once granted, 
shall not be altered on account of any change in the nurse’s 
earning capacity whether resulting from training or other 
cause, neither shall it be subject to review, except— 

(a) where the nurse claims that there has been a sub- 
stantial increase in the extent of the disablement 
due to the original cause; or 

(6) where the Minister orders the review on the ground 
that the whole or part of a pension has been granted| . 
in error or that there is reason to believe that a 
pension has been obtained by improper means. 

vat 38. If the degree of disablement is assessed at less than 
twenty per cent. or if the Minister deems it more in the interests 
of the nurse, a gratuity or temporary allowance may be granted 
in place of a pension. The grant shall be subject to such 
conditions as the Minister may determine and shall not exceed 
three hundred pounds and shall depend on the extent of the 
disablement and the other circumstances of. the case. 

ier 

39, (1) In any case where it is certified that a nurse should, 
in consequence of her disablement, undergo any course of 
medical treatment in an institution or otherwise, or where 

it is decided that she should, in consequence of her disablement, 

receive training in a technical institution or otherwise and 
she is therefore deemed unable to provide for her own 
support, there may be granted to or in respect of her, 
in lieu of any pension, for the purpose of undergoing treatment 
or training, for such period and subject to such conditions 
as the Minister may determine, an allowance equivalent to 
the disablement pension which she would have received if 

’ her disablement had been assessed at one hundred per cent. 

0 

ider- 
sat- 

it. 

(2) Any charges, fees or expenses in respect of the treatment 
or training which are not otherwise provided for may be paid 
under such conditions as the Minister may determine. 

1s 40. Half the pension awarded under the last preceding 
der- section may be made subject to the condition that the disabled 

nurse shall undergo medical treatment in an institution or 
otherwise, for any period during which it may be certified 
that such treatment is necessary in her interests. 

41. (1) A nurse who, at the termination of her service, 
appears to be entitled to a disablement pension may, until 
her claim is decided, be granted a temporary allowance based 
on the percentage at which her disablement was assessed by 
a medical board at the termination of her service. 

al 
> 

(2) Any payments made under sub-section (1) shall be 
deducted from any disablement pension which may ultimately 

“ be awarded for the same period, in so far as that pension may 
be sufficient to meet them, but no such deductions shall be 
made from the pension due for any subsequent period or 
from any gratuity. 

42, In addition to any pension awarded under the provisions 
of this Chapter there may be granted, on such conditions 
as the Minister may determine, to or on behalf of a nurse 
whose disablement is assessed at one hundred per cent., an 
allowance not exceeding thirty-five shillings per week if the 
constant attendance of a second person is necessary. 

3 

18 

43. (1) A nurse whose service is terminated on the ground 
of medical unfitness (such unfitness being neither attributable 
to nor aggravated by military service nor due to her serious 
negligence or misconduct) may be granted a gratuity or 
temporary allowance. The grant shall be subject to such 
conditions as the Minister may determine and may, in ex- 
ceptional circumstances, amount to a sum not exceeding 
two hundred pounds and shall generally depend on the extent 

ito 

le 

van vijf jaren vanaf de datum van de eerste t 
pensioen, volgens de graad van de dan best 
Hen vast pensioen dat eenmaal toegekend is, w 
om reden van verandering in het werk 
verpleegster, hetzij die veroorzaakt wordt 
andere oorzaak; evenmin is het aan herz 
behalve : , 

(a) wanneer de verpleegster beweert da 
merkelik vergroot is wegens de o 
zaak ; of 

(6) wanneer de Minister tot herzieni 
grond dat het gehele pensioen of e 
bij vergissing werd toegekend, of d 
om aan te nemen dat een pensioen 

middelen verkregen werd. | 
38. Wordt de graad van invaliditeit vast 

iL   
  

belang van de verpleegster geacht, dan ki 
of tijdelike toclage in plaats van een pens 

den als de Minister moge bepalen en gaat geen 
te boven en is afhankelik van de mate van 
andere omstandigheden van het geval. 

39. (1) In ieder geval waar gecertificeer 
verpleegster tengevolge van haar invalidit 
van geneeskundige behandeling in een inrich 
moet ondergaan, of wanneer besloten wordt 
van haar invaliditeit opleiding moet ontvang 
instituut of anderszins en zij dientengevolge 
wordt voor eigen onderltoud te zorgen, kan 
zien van haar, in plaats van een pensioen 
het ondergaan van behandeling of opleiding, 
tijdperk en onderworpen aan de voorwaard 
moge vaststellen toegekend worden gelijk 
invaliditeits: pensioen dat zij ontvangen z 
haar invaliditeit vastgesteld was op honder 

(2) Alle kosten, fooien of uitgaven ten ag 
handeling of opleiding waarvoor op andere 
ziening gemaakt is kunnen onder zulke 
de Minister moge vaststellen betaald word 

40. De helft van het pensioen toegekend 
voorafgaande artikel kan onderworpen wor 
waarde dat de invalide verpleegster medies 

zien waarvan gecertificeerd kan worden dat 
deling in haar belang noodzakelik is. 

41. (1) Een verpleegster die bij beéindiging 
tot een invaliditeits-pensioen gerechtigd 
haar aanspraak afhandeld is een tijdelike + 
worden gebaseerd op het percentage waarop 
werd vastgesteld door een mediese raad bij Hl 
haar dienst. 

(2) Alle betalingen onder sub-artikel (1) 

hetzelfde tijdperk kan worden toegekend, 
pensioen daarvoor voldoende moge zijn, 

ay 

in een inrichting of anderszins, voor een ¢ 

afgetrokken van het invaliditeits-pensioen da 

oekenning van het 
aande invaliditeit. 
ordt niet gewijzigd 
vermogen van de 
door opleiding of 
ening onderhevig 

6 invaliditeit” aan- 
rspronkelike oor- 

ng last geeft op 
en ge deelte er van 

at er reden bestaat 

door onbehoorlike 
é 

gesteld op minder Tnvaliditeit 7 
dan twintig percent of wordt het door de Minister in het minder dan } 

an een schenking *¥intig 
: ercent. 
ioen worden toe- 

gekend. De toekenning is onderworpen aan zulke voorwaar- 
drie honderd pond 
invaliditeit en de 

d wordt dat een Gratig-3 

eit, een tijdperk katies aan 
ting of anderszins imvalide} 
dat zij tengevolge \y 

pleegsters 
en in een technies die be- 

iet in staat geacht handeling 
haar, of ten aan- of opleiding 

een toelage voor ondergaan. 
redurende zodanig 
n die de Minister 
staande met het 

u hebben indien 
d percent. 
nzien van de be- 
wijze geen voor- 
voorwaarden als 
en. 
onder het laatst Voor- 
den aan de voor- waarden ten 
behandeld wordt 227™en van 
. het onder- 
ijdperk ten aan- gaan van 
zulk een behan- behandeling. 

van haar dienst Voorlopige 
ijkt, kan totdat toeken- 
oclage toegekend Tee 
haar invaliditeit {on 

et beéindigen van 

gedaan, worden 
t ten slotte over 
in zoverre dat 
doch zodanige     aftrekking zal niet geschieden van he 

schuldigd over een later tijdperk of van e 

kan onder zulke voorwaarden als de Minister 
aan of ten behoeve van een verpleegster wi 
honderd percent vastgesteld is, een toela 

voortdurende oppassing door 
1s. 

kan een gratifikatie of tijdelik toelage w 
De toekenning is onderworpen aan azul 
als de Minister moge vaststellen, en in buitei 
digheden kan die een som bedragen van 
honderd pond en is in het algemeen afl 
mate in welke de verpleegster geinvalideerd   en 

42. Behalve een pensioen onder dit Hoofdstuk toegekend, 

er. 1 
ge van hoogstens 

vijf en dertig shillings per week worden toegekend, indien de 
een tweede 

b pensioen ver- 
toekenning. 

Toelage voor 
oppassing 
van ver- 
pleegsters. 

| moge vaststellen, 
invaliditeit op 

persoon nodig 

43. (1) Een verpleegster wier dienst beéindigd is wegens Gratifikaties 
ongeschiktheid volgens medies attest, (zulke ongeschiktheid aan ver- 
niet te wijten zijnde noch verergerd door militaire Plecgsters in 

: .. . : al gevallen dienst en niet aan haar grove nalatigheid) of wangedrag) F044. 
brden toegekend. wijten aan 
ke voorwaarden militaire 
ugewone omstan- “ienst. 
hoogstens twee 

iankelik van de 
is, van de duur en 
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to which the nurse is incapacitated, on the length and character 
of her service and on the other circumstances of the case. 

(2) Subject to such conditions as he may determine, the 
Minister may pay any charges, fees or expenses, not otherwise 
provided for, in respect of the treatment, for the period of the 
war and twelve months afterwards, of any nurse whose case 
falls within the provisions of sub-section (1) and who is certified 
as needing medical treatment in an institution: Provided that 
such treatment shall be limited’ to the disability for which 
the service of the nurse was terminated. 

44, If a nurse after the termination of her service suffers 
from a disablement which is certified as either attributable 
to or ageravated by military service and which is not due to 
her serious negligence or misconduct, shé may, from the date 
from which her claim is established, be treated as provided 
in section thirty-seven. 

CHAPTER. VI. 

COMPENSATION IN RESPECT OF Minirary SERVICE IN PREVIOUS 

SoutH Arrican WaRs. 

45. (1) The provisions of this Act shall so far as applic- 
able apply mutatis mutandis for the purpose of enabling 
compensation to be paid to persons in respect of disablement 
while upon and in consequence of military service— 

(2) with either belligerent force duritig the South African 
War, 1899-1902; or 

(0) with any European force during any previous war 
in South Africa ; 

and for the purpose of enabling compensation to be paid to 
the widows, children, parents and dependents of persdns who 
were killed or died while upon such service and .in consequence] . 
thereof : 

Provided that whenever a pension or other award is being 
or has been, at or before the promulgation of this Act, paid 
to any person in respect of such service the amount to be 
awarded under any of such sections as aforesaid shall be the 
difference between such pension or other award and the pension 
or other award payable under this Act. 

(2) In the application of those sections as aforesaid the 
expressions ‘‘ military service’, “the war’ and any other 
expression defined in section one shall be adapted and construed 
to give effect to sub-section (1) of this section. 

(3) No benefit under this section shall be awarded unless 
application therefor is made within two years after the pro- 
mulgation of this Act, nor unless the person to or in respect 
of whom the application is made was at the time of his military 
service aforesaid a British subject or a subject of the South 
African Republic or of the Orange Free State, aid was domi- 
ciled in South Africa and the beneficiary is at the time of the 
application domiciled therein, 

CHAPTER VII. 

Miscutnanzovs anp Generar. 

46. The Governor-General may appoint a board to which 
shall be referred all claims for awards under this Act. Awards 
shall be made upon the recommendation of that board subject 
to confirmation by the Minister. 

The bodrd appointed prior to the passing of this Act for 
the purpose of ,dealing with claims shall be deemed to have 
been appointed under this section. 

47. The Governor-General may make regulations, not 
inconsistent with this Act, for the effective carrying out of 
the objects and purposes. thereof. 

_ 48. A pension, gratuity or allowance may be withdrawn 
if, in the opinion of the Minister, the recipient has, owing 

‘jte zijn benoemd. 

aard van haar dienst en van de andere omstandigeden van het 
geval. 

(2) Onderworpen aan zodanige voorwaarden als hij moge 
vaststellen, kan de Minster de kosten, fooien of uitgaven be- 
talen waarvoor op andere wijze geen voorziening gemaakt 1s, 
ten aanzien van de behandeling, voor het tijdperk van de 
oorlog en twaalf maanden daarna, van een verpleegster wier 
geval binnen de bepalingen van sub-artikel (1) valt en 
die gecertificeerd wordt, geneeskundige behandeling in een 
inrichting nodig te hebben: Met dien verstande, dat zulke 
behandeling beperkt wordt tot de invaliditeit waarom de 
dienst van de verpleegster werd beéindigd. | 

44, Wanneer een verpleegster na beéindiging van haar Toeken- 
dienst door invaliditeit lijdt welke gecertificeerd wordt te ningen 
wijten te zijn aan of verergerd te zijn door militaire dienst en ontsla: 
niet aan haar grove onachtzaamheid of wangedrag, kan zij van TT aie 
af de datum waarop haar aanspraak vastgesteld is behandeld pies 
worden overeenkomstig.de bepalingen van artikel zeven en 
dertag. 

. BOOFDSTUK VI. 

ScHADELOOSSTELLING TEN AANZIEN VAN Muinivarre Dienst 
IN VORIGE ZUID-AFRIKAANSE OORLOGEN. 

45. (1) De bepalingen van deze Wet zijn zo ver zij kunnen Toepasst 
mutatis mutandis van toepassing voor het mogelik maken van Wet 
om schadeloosstelling aan personen uit te keren ten aanzien dienst in 
van invaliditeit gedurende en als gevolg van militaire dienst— vorige Z 

(2) met een van de oorlogvoerende machten gedurende Afrikaa 
de Guid-Afrikaanse oorlog, 1899-1902; of oorlogen 

(6) met een Europese macht gedurende een vorige oorlog 
in Zuid-Afrika ; 

en voor het mogelik maken om schadeloosstelling uit te 
keren aan. weduwen, kinderen, ouders en afhankeliken 

van personen die gedood werden of overleden gedurende 
zulke dienst en als gevolg daarvan: 

Met dien verstande dat wanneer een pensioen of andere 
toekenning, bij of véér afkondiging van deze Wet betaald 
is of betaald werd aan een persoon ten aanzien van zulke 
dienst, het onder een van zulke voornoemde artikels toe 
te kennen bedrag het verschil is tussen zulk een pensioen of 
andere toekenning en het pensioen of andere toekenriing 
betaalbaar onder deze Wet. 

(2) Bij de toepassing van die artikels als voornoemd worden 
de uitdrukkingen “ militaire dienst’’, ‘‘ de oorlog” en enige 
andere uitdrukkingen omschreven in artikel een gehouden 
uitvoering te geven aan sub-artikel (1) van dit artikel. 

(3) Geen voordeel onder dit artikel zal toegekend worden 
tenzij applikatie daarvoor gemaakt wordt binnen twee jaren 
na aikondiging van deze Wet, noch tenzij zulk een persoon 
aait wie of ten aanzien van wie zulk een applikatie gemaakt 
wordt ten tijde van zijn militaire dienst voornoemd een 
Brits onderdaan of een onderdaaan van de Zuid Afrikaanse, 
Republiek of van de Oranje Vrijstaat was en in Zuid- 
Afrika gedomicilieerd was en“de bevoordeelde ten tijde van 
zijn applikatie daarin gedomicilieerd is. 

c
h
 

HOOFDSTUK VII. 

Diverse EN ALGEMENE BEPALINGEN. 

46. De Goeverneur-generaal kan een raad benoemen naar Pensioo 
welke verwezen zullen worden alle aanspraken op toekenningen t#@4.. 
onder deze Wet. Toekenningen worden op aanbeveling van 
die raad gedaan onderworpen aan bekrachtiging door de 
Minister. 

De raad benoemd véér de inwerkingtreding van deze Wet 
om aanspraken te behandelen, wordt geacht onder dit artikel 

47. De Goevetneur-generaal kan regulaties maken niet on- Regula 
bestaanbaar met deze Wet voor de degelike witvoering van 
het doel ervan, \   gratifikatie of toclage kan ingetrokken Verbou 

van tor 
kennin; 

48, Hen pensicen, 
worden, indien volgens oordeel van de Minister, de ontvanger
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assignable or 

to his conduct, ceased to deserv 
in his discretion, terminate or sus 
which may have been granted 1 
for its administration under su 
termine. The Minister’s decisia 
final. 

49. No award payable under 
repealed shall be capable of b 
hypothecated, ner shall it be 
form of execution under a juder 
nor shall it pass under any ord 
or assignment of the estate of 

50. All awards under this A 
and paid out of the Consolida 

51. No person shall be enti 
from sources outside the Union 
of the same circumstances, and 
been made from such other sou 
person, unless it can be shown 
shall be sufficient to disqualify, 
an award under this Act. 

a 

52. All questions arising out 
or in connection with any awa 
Minister, whose decision upon 
final, 

538. Nothing in this Act con 
depriving any person of a pens 
any law repealed thereby or unde 

‘any such pension or benefit ;- an 
or statutory regulation in confi 
provision in this Act, shall be dee 

54. The laws specified in the 
are hereby repealed to the exten 
of that Schedule. 

55. This Act may be cited 
Special Pensions Act, 1919. 

Chapter V. shall be deemed 
since the fourth day of August 

.of this Act shall be deemed to 
the first day of April, 1919. 

e it; and the Minister may, 
pend any pension or allowance 
o.such a recipient or provide 
bh conditions as he may de- 
nm in any such case shall be 

this Act or any law thereby 
eing assigned, transferred or 
ttached or subjected to any 
nent or order of court of law, 
ar made for the sequestration 

he beneficiary. 

ct shall be charged against 
ted Revenue Fund. 

tled to receive awards both 
and under this Act in respect 
the fact that an award has 

irces to or in respect of any 
to have been made in error, 
that person from obtaining 

of any provisions of this Act 
rd shall be submitted to the 
all such questions shall be 

tained shall be construed as 
on or benefit awarded under 
rany other law or as reducing 
1 nothing in any other statute 
iet or inconsistent with any 
med to modify that provision. 

Seventh Schedule to this Act 

set out in the third column 

or all purposes as the War 

to have been in operation 
, 1914. The other Chapters 
have been in operation since 

  
  

t 

wegens zijn gedrag opgehouden heeft zulke te verdienen. De’ 
Minister kan volgens goeddunken een pensioen of toelage 
die aan zulk een ontvanger toegekend werd doen intrekken of 
schorsen of in de administratie daarvan voorzien onder 
zulke voorwaarden als hij mocht bepalen. De beslissing 
van de Minister in zulke gevallen zal afdoend zijn. 

49. Geen toekenning betaalbaar onder deze Wet of een Toe- 
daardoor herroepen wet kan worden gecedeerd, overgedragen kenningen 
of met verband bezwaard, noch kan daarop beslag gelegd ee al 
worden of is het: onderworpen aan welke vorm.ook van eksekutie geékseku- 
onder een vonnis of order van een gerechtshof, noch is het teerd- 
onderworpen aan een order gemaakt voor de sekwestratie worden. 
van de boedel of de boedelafstand van de rechtheb- 
bende. 

50. Alle toekenningen onder deze Wet worden in rekening In rekening 
gebracht tegen en betaald uit het gekonsolideerde inkomste- brengen Van 

gen. 

51. Niemand is gerechtigd toekenningen te ontvangen uit Personen 
bronnen buiten de Unie en onder deze Wet ten aanzien van ‘ 
dezelfde omstandigheden, en het feit dat een toekenning uit voonded te 
zulke andere bronnen aan of ten aanzien van iemand verleend yanuit twee 
is, is tenzij bewezen wordt dat zulks bij vergissing geschiedde, bronnen. 
voldoende om die personen te diskwalificeren een toekenning 
onder deze Wet te verkrijgen. 

52. Alle kwesties ontstaande uit bepalingen van deze Wet of Minister 
in verband met een toekenning worden aan de Minister voor- peslist 

westies. 
gelegd wiens beslissing daarover afdoend is. 

53. Niets in deze Wet vervat wordt verklaard als aan een Voorbehoud 
persoon onthoudende een pensioen, of toekenning toegestaan fen over: 
krachtens een wet daarbi] herroepen of onder een “andere andere " 
wet, of als zulk een pensioen of toekenning verminderende ; wetten. 
en niets vervat in een andere wet of wetsregulatie,in strijd 
of onbestaanbaar met een bepaling van deze Wet, wordt 
geacht die bepaling te wijzigen. 

54. De wetten omschreven in de Zevende Bijlage tot deze Herroepen 
Wet worden hierbij herroepen in de omvang uiteengezet in 
de derde kolom van die Bijlage. 

55. Deze Wet kan voor alle doeleindex: worden aangehaald Korte titel 
als de Oorlogs Speciale Pensioenen Wet, 1919. on inwoeriny 

Hoofdstuk V. wordt geacht in werking te zijn geweest 
vanaf de vierde dag van Augustus 1914. De andere “Hoofd- 
stukken van deze Wet worden geacht in werking te zijn geweest 
vanaf de eerste dag van April 1919.
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First; Schedule. - Eerste Bijlage. 

2 ‘ . . | . 

* Proportion : Verhouding 

Degree correspond. | Mate , . , overeen- . 

of ing to van . : komende 

disable- \ Specific injury. : \ degree of invali- Bepaald letsel. met mate 

ment. |) ; \ disable- diteit. . - van’ 
ment. invaliditeit. 

a \ 1) Per cent. | ‘ Q Percent. 

1 Loss of two or more limbs cea lee - 100 1 Verlies van twee of meer ledematen .. 100 

Loss of an arm and an eye ‘ <Verlies van één arm en één cog = « s, 

Loss of a leg and an eye , sVeriies van é4n been en éé0 00g 

Loss of Tboth hands or of all fingers and thumbs 4Verlies van beide handen. of van. alle ‘vingers 

‘ + Loss of both feet : en duimen . oe oe +e 

Loss of a hand and a foot .. Verlies.van_beide voeten | ae oe 

Total loss: of sight ar oe ly. . tVerlies van één hand en één voet _ ae 

Total piar alysis er ‘ee -Totale blindheid .. oe . 

Lundey : “- :Totale verlamming . 

Wounds, injuries or disease resulting i in "disabled *Krankzinnigheid .. 

man )being permanently bedridden”. . : .Wonden, letsel. of ziekte ten. gevolge Wwaarvan 

Wounds of or injuries to internal; thoracic on de invalide voortdurend bedlegerig is 

abdon iinal organs, involving total permanent} Wonden of letsel aan inwendige, borst- — 

disabl inig effects onderbuiks organen, gehele invaliditeit ‘ver- 

Wounds. of or injuries to head or ‘brain involving oorzakende . 

total permanent disabling effects, or Jack- Wonden of letsel aan hoofd of hersenen, gehelo’ 

soniaii epilepsy .. . & invaliditeit of “ Jackson ” toevallen . veroor- 

Very. se vere facial disfigyrement: a W zakende .. . : 

Advancesd| cases of incurable disease’ oe . Zeer ernstige gelaats- verminking . a 

2 Amputa ti on’ of right arm at shoulder joint .. 90 Gevorderde - evallen van ongeneeslike riekte oe 

a 3 ‘Amputa ti on of leg-at hip or left arm at shouldey 2 Afzetten van rechterarm bij schoudergewricht: 90 

/ joint os el 80 3 Afzetten van been bij de heup of rechterarm | 

Severe “fiascial disfigurement / bij het. schoudergewricht we .e * 80 - 

Total Icss: of speech : Ernstige ‘gelaatsverminking ae 

4 | Short: thiigzh. amputation of leg ‘ ‘or of ight arn a / Totaal spraakverlies ._.. , 

above «or through elbow 710 4 Korte afzetting van de dij of 3 van rechterarm 

Total d:3afness we , boven of door de elboog vit nn 

5 Amputation. of leg above knee ‘(other ‘than 4 Totale doofheid . . 

and. t- hr ough knee, or of left arm above’ on ; 5 Afzetting van been boven de knie (ander dan. 4), 

~throu,gh elbow, or of right arm below elbow 60 . . en door de knie of van linkerarm boven of | 

6 Amputa tion of leg below knee (including Symes door de elboog of van rechterarm beneden 

cand C he part’s araputation), or left arm below | de elboog . 60 

elbow — ve 50 6 Afzetting ‘van been peneden’ ‘de knie (ingesloten 

| Loss of vision of one eye - |. Symes’ en Chopart’s afzetting),. of van 

7 Loss:of thumb or of four fingers of right hand 40 linkerarm beneden de elboog * 50 

g: | Loss of th umb.or of four fingers of left hand! z . Verlies van het gezicht van één oog . 

or of three fingers of right hand ... ay 30 - J] Verlies van duim of van “vier vingers van de 

9. Loss of tuvo fingers of either hand 4 20 So rechterhand’ .. 40 

, oe 8 |. Verlies van duim of van vier vingers van 1 linker- 
: hand of van drie vingers van rechterhand . 30 

~—nene ° 9 Verlios van twee vingers van een hand 20 

Nore.—In the « ca se of left-handed men, certified to] be such, the ) 

compensation in res pect of the left arm, hand, ete., will be as for a| N.B.—In het geval van. “‘ linkse ”? ~“mannen, als zodanig gecertificeerd, 

right ‘arm, hand, ef c., and vice versa, is voor hen de schadeloosstelling ten aanzien van een linkerarm, -hand, 

£ 

  
enz., als voor een rechterarm, ‘-hand, enz., 

‘ 

en wice versa.



  

  

  

              

  

  

  

                    
  

S Sg 
Bae oak ; Warrant Officers, N.C.O.’s and Men, 
ge a Ze Be Officers, Rates in pounds per annum. ‘y Rates in shillings per week. 

o GOO 2 oe : 

ga aaa § — 
82° 9899 8 Brigadier- 
Br tan 2 General, : Captain, : Warrant NCO. 
BD BB B OS Fighting Major or Lieutenant, °° Warrant ‘Officer Class IT. and 
ee by 3 Percentage General Lieutenant. Assistant- 2nd Lieut. Officer Class IT., - Class ITL, 

E 8 om a 2 . of or General, . Colonel Commandant or: Class I., and N.C.O. ~ N.C.O. 
mo Be. ° g disablement, Hoofd - ex -Digtriet or Lager Field-Cornet, or Class I. Class IV., 

o, EH ar Commandant Colonel. Commandant | Commandant Assistant Hoofd or. and Private, 4 : 
En & 5. a > or Assistant in the - in the Field-Cornet Corporal Section ete., Class V. o 
Rs = e Hoofd Republican Republican or Adjutant in the Leader or or Burghers ° 

780: Ss | Commandant Forces. Forces. in the Republican Corporal in the 2 aq 
Qu a wm | in the Republican Forces, in. the Republican iz 
© = 0 Republican Forces. - Republican Forces. wa oma 
Soe. UO | Forces. Forces. © Se o Boitt g @ : ® 4 

™ . = « pane Qu 
3 4 3 Eee g o- per annum. per annum. -) per annum. . : per annum. per annum. per week. “per week. per week, ee 2 

an anes & . _& £ £ £ £ -s. d, s. d. s. d, N 
@B SHEE @ 100 325 275. 250 225 175 50 0 45 0 40 0 eI 
FE FEee 8 90 2994 2478 225 2023 1574 45 0 40 6 36 0 | a 

ea gee & 80 260 220. 200 ° 180 140 40 0 36 0 32 0 | 
a oe eS Of 70... 2274 1924” 175 1574 1223 35 (0 31 6 28 0 S 
8 Ban os 60 -.., 195 165 150 135 105 30 0 27.0 24 0 ty 
& “aq & 50 1624 1374 125 1124 874 25 0 22 6 20 0 bd 

ta. Goo & 40 130 110 100 90 70 20 0 is 0 16 0 3 
4 ae B 8 30 97} 824 75 674 - 524 15 0 13. 6 12 0 i 
g g : 20° 65 55 50 45 35 10 0 9 0 8 0 b> 

8 8 Oo 

-- BBB oy ce ee we cee - - Adjudant-onderofficierer,-Onderofficieren -en - - - Ao 
‘3 SOS 5 8 & Officieren, schalen in ponden per jaar. Manschappen, schalen in shillings per week. 5 

o oon 3 : 

. BS 4 yi a = Brigadier- Onderofficieren Bw 
as ese 5 generaal, . Kaptein, Adjucant- Klassen * 

~ = 8 Vechtgeneraal, Luitenant- Majoor of Te en 26 Adjudant- onderofficier II. en TIT, Tio 
: @ ao e 8 Ths ee a a of Generaal, kolonel Assistent Luitenants onderofficier |: Klass IT. en | Onderofficieren ‘00 

o - 24 3 Percentage Hoofd- of Distrikts- | Kommandant | of Veldkornet, Klas I. Onderofficier Klass IV. q 
2 386 8 _ van kommandant Kolonel. kommandant of Lager- Assistent of Hoofd- Klas I. of en a 
& § #3 S invaliditeit. of Assistent bij de | kommandant Veldkornet korporaal Afdelings- Manschappen, © mj jy 
o Ro ¢ U Hoofd- Republikeinse bij de. of Adjudant bij de leider of _ | enz., Klas V. on 

sd E = g kommandant troepen Republikeinse bij de Republikeinse Korporaal of Burgers. o iB 
e Be: 8 | bij de troepen, Republikeinse troepen, bij de bij de 3 = 
g ms gy @ | Republikeinse troepen. | Republikeinse | Republikeinse oO = 
4 = w | troepen. troepen. troepen, o =z 

~ Ro | —_ a = 
Sb . . . : . > se 

N Pad g 9 per jaar. per jaar. per jaar. per jaar. _ per jaar per week, per week. per week. ga 
ao ea . 

Be BESS 8 £ fg: £ 8 £ s. d. s. d. s. d. ® 
4 anoe ¢ 100 325 275 250 225 175° 50 0 45 0 40 0 

ge SEE2 § 90 , 2025 2475 225 2023 ib7; tf 45 40 6 36 6 
re Free = 80 260 220 200 180 140 40 0 36 0 32 0 

é Baa & 70 2273 1924 175 157} 1224 35 0 31 6 28 0 
a oS 3 3 60 195 165 150 135 105 30 0 27 0 24 0 
g BPA Ss: 50: 1624 1374 125 1123 874 25 0 22 6 20 0 

: aq 3 40 130 110 100 90 70 20 0 18 0 16 0 
8 33 a = 30 975 825 75 674 524 15 0 13 6 12 0 

Bo Arr Ss 20 65 55 50 45 35 10 0 9 0 8 0 

3 8 

~ 

    <
x



XXXvi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 18tu JUNE, 1919. 
  

Pensions'to widows and 

Fa eth Schedule, 

Towances inv espect of children of deceased 

Vierde Bijlage. 

Pensioenen aan Weduwen en toelagen ten aanzien van kinderen van 

  

  

    

  

  

  

  

            
  

  

  

    
          
  

  

          
  

  

  
  

  

        
  

  

  

  

volunteers. overleden vrijwilligers, | 

Children’s: allowanées. Schen-. ' . Kindstoelagen. 

—_ aa ki comes 
Gratuity “| - Third Weduwe- onder a 

Widow’s| under and pensioen.| artikel | - ‘Derde 

pension. | section | First. | Second. | subse- 16 (5). | Herste. | Tweede. en 

16 -(5). quent. . % volgend. 

pa. pea. | pea pa pee pai. pe pei. p.i. 

Brigadier-General £300 £900 £30 £30 £30 |Brigadier-generaal £300 £900 £30 £30 £30 

Colonel aan 200 600 26 24 24- |Kolonel 200 600 26 24 24 

Lieutenant- Colonel 180 » 450 26° 24 24 |Luitenant- kolonel 180 450 26 24. “24 

Major .. cee 140 300 26 . 24 24 |Majoor . : 140 300 26 24 24 

Captain ‘ 100 250 26 24 24 Kaptein: . 100 250 | 26 24 24 

Lieutenant LOO 140 26 24 24 |le Luitenant .. 100 140 26 24 24 

2nd Lieutenant 100 100 26 24 24 |2e Luitenant .. 100 100 © 26 24 24 

\ p.w. p.w. p.w. p.w. : pew. p.w. p.w. p.w. 

Warrant Officer Class I. | thirty —_ ten nine nine |/djul nt-onderofici r | dertig — ‘tien’ | negen | negen , 
shillings shillings.| shillings | shillings | Klas I. shillings. shillings.| shillings. shillings 

and and -. ... |en drie- | en drie- 

three- | three- pence. | pence. - 

/ a pence. | pence. {Ad juten'- --nderofficier zeven, _ tien negen | negen 

Warrant O™ cer Class IT. | twenty- —_ ten | nine nine Klas II. en Onder en shillings.! shillings | shillings 

and N.C.O. Class I. | seven shillings.| shillings | shillings | officier Klas I. twintig en drie; | en drie-. 

BN, 5 iltings ‘ pnd pnd : shillings pence.” | pence. 

an three- three” en zes- 

_ «|sixpence. | pence. | pence ‘ * | pence. 

N.C.O. Class II., ITI. | twenty- — ten | nine nine | Onderofficier Klassen IT.,) vijf en — tien negen | negen 

and IV., Private, ete. five : shillings.| shillings | shillings} III. en IV., Man- | twintig shillings.| shillings | shillings - 

(Class V.). _| shillings, and and schappen, enz. (Klas | shillings. en drie- | en drie- 

three- | three- : : pence. | pence. 

‘ pence. | pence 

_ Vijfde Bijlage. 

Fifth’ Schedule. . ; 
AL: ~ Supplementatre weduwen pensioenen en hindstorlagen. 

Sunplementary widow's, pensions and children’s allowances. . 

° Véér-de-oorlog verdiensten ~ i! 

Pre-war earnings van echtgenoot. Kindstoelagen. 

of husband. Children’s allowances. , 

: Weduwe- 
Widow’s , | ° ipensioen.' ’ . " Derde | 

| pension. . Third | ’ Van Tot ° Eerste. | Tweede. en, \ 

From Ke) ‘ First. | Second. |. and , iy ‘| volgend. 

subse- |— + 

quent. pj. pi. pie p.. p.i. p.i. 

: : £136 . oe £165 £70 £26 £24 - £22 

p.a. p.a. pa. | pa. p.a. p.8." 166 195 78 |, 26 24 23 

£136. .. £1165 £70 £26 £24 £22 196 225 84 26 25 23 

163 9s 78 26 24 23 | 226... 255 90 26 | 25 24 

196g. - 225 84 26 25 23 256 «8 285 96 - 26 26 25 

£226... a ae 255 90 26 25 _ 24 |. 286 en ’ daarboven - 100 26 26 » 26 

256 - oe 285 96 26 26 25 

286 and up .. 100 26 26 26 —— 

—__ Zesde Bijlage. 

Sixth Schedule. Verpleegsters. 

Nurses. i 

. . Percentage | - , . 
Percentage: S os Ta 

Degree of | degree of | Matron.’ Assistant Grasd van . validi Hoofd- Mat Assistent- hen 

disable- disable- n-Chief. | Matron. Matron. | Nurse Invalievert, mater ~ | Matrone, atrone. | matrone. ; pleegster. 

ment. ment. . 

" ; Percent. p.j- ~ pe p.j. 

per cent. | || | Pe pa FP pa oy. 100 £175 £140 £120 “8100 
1. 100 £175 £140 £120. £100 2 90 57 196 108 90 

2. 90 1574 126 108 90 t, 
3. 80 140 4 112 96 80 

3. 80 140 112 96 80 
g RA: 4. 70 12241 98 84 70 

4. 70 1224 98 84 70 
\ , 6. 60 105 4 84 72 60 
5. + 60 | 105 84. 72 60 6 50 87% 70 60 80 

6. 50 87k +) 70 60 30 (8 8 aa e ot 
ar 40 70 86 48 40 8 . 80 5243 42 96 30 

€. 30 524 42 36 30 . 3 ‘ 3 34 

a... ' 90 28 24 2 «8 0 35 8 20             
_ Seventh Schedule. 

  

  

  

HAWS REPEALED. 

Number and year Short ‘Title of. law. Extent of Repeal. 

of law. , : 

‘Act No. 43 of 1917 | War Special Pensions Act,'} The whole, except sec- 
1917 tion twelve. 

Aot No. 25 of 1918 | War Special Pensions Act The whole, except sec- 
‘ Amendment Act, 1918, tion eight.     

          
  

No. en jaar 
van Wet. 

  

Zevende Bijlage. 

WettEN Hrrrorren. 

Korte. titel van Wet. 
Omvang van, 
herroeping.' 

  

  

Wet No. 43 van 1917 

Wet No. 25 van 1918     
Wet, 1917. 

Oorlogs Biezondere Pensioenen Geheel, 
Wet Wijzigings Wet, 1918. 

Oorlogs Biezondere Pensioenen | Geheel, behalve 
artikel twaalf, 

behalve 
@ artikel acht., 4 

ia 
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[HEE following Bill having been intr 
of Assembly, is published in ac 

Order No. 158 (1919 edition). . — 

BILL 
Respecting the Pretoria Branch 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, i8ra JUNE, 1919. 

‘House of Assembly, 

GYS. R 

13th June, 1919. 

oduced into the House 
ordance with Standing 

HOFMEYR, 

Clerk of the House, 

of the Royal Mint. 

Volksraad, 

13 Junie 1919. 

q™ volgende Wetsontwerp ingediend inde Volksraad, 
wordt gepubliceerd ingevolge Artikel] 158 van het Regle- 

ment van Orde (1919 uitgave). 

GYS. R. HOFMEYR, 
Klerk van het Huis. 

-WETSONTWERP 
_ Ten aanzien van de Pretoria Tak van de 

Koninklike Munt. 
  

> (Introduced by the Minister or FINANCE.) 
  

  

  

(Ingediend door de Minister van Frnanotitn.) 

  

"BE IT ENACTED by the King’s 
the Senate and the House of Ass 

‘South Africa, as follows :— 

olidated I. (1) There shall be payable to His 
mue out of the Consolidated Revenue. Fur 

4, or sums not exceeding in.the whole in ¢ 
zed with : 8 : y pounds, for defraying the salaries, 
tent for and other allowances and expensés co 

tenance of the Pretoria Branch of th 
ice, ote. 

(2) Such yearly payments shall ta 
run on the day upon which a proclai 
Majesty directing that a Branch 
established at or near Pretoria. ° 

y and 

rent. 

direct ; 

fees, 

with, 

» title. 

Mint Act, 1919. 

\ 

2. The said sums of money shall b 
of of Finance to such persons and -at s 

manner as the Lords Commissioners of 
and the Minister of Finance 

Majesty for the said sums through the sa 
in such manner and form as His Maje 

3. From and after the day on whic 
shall be ments commence, all sums, by way 0 

lawfully received or collected at the 
be from time to time accounted for 
Deputy Master or other proper - offic 
to the Minister of Finance, to be by | 
solidated Revenue Fund of the Unidn. 

4. This Act ma 

Most Excellent Majesty, 
embly of the Union of 

Majesty in every year 
d-of the Union a sum 
ny year forty thousand 
contingencies, retiring 
nnected with the main- 
e Royal. Mint. 

xe effect and begin to 
nation is issued by His 
of the Royal Mint be 

e paid by the Minister 
uch times and in such 

His Majesty’s Treasury 
shall account to ‘His 

id Lords Commissioners 
ty is: pleased to direct. 

h the said yearly pay- 
fees, dues or charges, 

Pretoria Branch shall 

and ‘paid over by the 
er of the said Branch, 
nim paid into the Con- 

y be cited for all yurposes as the Pretoria 

  v 

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

als volgt :-— : 

1. (1) Ieder jaar wordt aan Zijn Majesteit betaald vanuit Gekonsoli- 
het Gekonsolideerde Inkomstenfonds van de Unie, een som deerd ‘ 
of sommen in het geheel in één jaar veertig duizend ponden ,7<o™ heleat 
niet te bovengaande, tot dekking van salarissen, onvoorziene met jaarlike 
witgaven, non-aktiviteits -pensioenen en andere toelagen en bedrag voor 
onkosten verbonden aan: het instandhouden van de Pretoria jnstand- 
Tak van de Koninklike Munt. . : enz. me» 

(2) Zulke jaarlikse bedragen zullen berekend worden vanaf 
de dag waarop een proklamatie uitgevaardigd wordt door 
Zijn Majesteit de oprichting van een Tak van de Koninklike 
Munt te of in de nabijheid van Pretoria bevelende: 

2. Genoemde sommen geld worden door de Minister van Hoe en 
Financién aan zulke personen en op zulke. tijden en op zulk wanneer 
een wijze betaald als de Lords Kommissarissen van Zijn bedtagen : , : : ss betaald Majesteits Thesaurie mogen aanduiden. De Minister van worden, 
Financién verrekent Zijn Majesteit genoemde sommen door 
de genoemde Lords Kommissarissen op zulk een wijze en 
vorm als Zijn Majesteit moge bevelen. 

3. Van en na de dag waarop de genoemde jaarlikse te Hoe met 
betalen bedragen aanvangen, moeten alle sommen bestaande fooien, enz., 
uit fooien, belastingen of verschuldigde bedragen wettiglik gehandeld 
ontvangen of geind aan de Pretoria Tak van tijd tot tijd worden. 
verrekend en overgedragen worden door de Onder-Muntmeester 
of andere behoorlik daartoe aangewezen ambtenaar van 
genoemde Tak, aan de Minister van’ Financién, ten einde 
door’ hem te worden inbetaald in het Gekonsolideerde In- 
komstenfonds van de Unie. 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
‘lals de Pretoria Munt Wet, 1919. 

  
  

. Pr   nted by the Care Timns Limrrep, Cape Town, —C.685, 

  

  
    
 


