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PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. 
  

ae following Government Notice is published for general 
information. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister 

Prime Minister’s Office, . 

Cape! Town, 4th August, 1920. 

No.®1358.] [4th August, 1920. 

[' is notified that His Excellency the Governor-General 
has been pleased to assent to the following Acts which 

are hereby. published for general information. 
PAGE 

No, 23 of 1920. Native Affairs Act... wes Cee, ij 

No. 24 of 1920.. Native Registered Voters Relief Act, 
1887 (Cape) Amendment Act... Vv 

No. 25 of 1920.. Eastern Province Guardian Loan 
and Investment Company Amend- 
ment Indemnity and Further 
Powers (Private) Act... . vi 

No, 26 of 1920. Huguenot College Act, 1907 (Cape) 
Amendment (Private) Act “ 1x 

House of Assembly, 
4th August, 1920. 

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

Order ‘No. 158. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Clerk of the House of Assembly. 
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DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER, 

DE volgende Goevernements Kennisgeving words ter alge- 
mene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 

Kaapstad, 4 Augustus 1920, 

No, 1358.] [4 Augustus 1920, 

FERMEDE 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. 

BLADZ. 
Naturellezaken Wet ee i: 
Geregistreerde Kiezers (Naturellen) , 

Verlichtings Wet, 1887 ‘(Kaap) 
Wijzigings Wet . Vv 

Oostelike Provincie Voogdij Lenings 
en Beleggings Maatschappij Wij 
zigings, Vrijwarings en Verdere 

No. 23 van 1920, 

No. 25 van 1920. 

  

Bevoegdheden (Private) Wet ... vi 
No. 26 van 1920. Hugenoten Kollege Wet 1907 (Kaap) 

Wijzigings (Private). Wet a ix 

Volksraad, 
4 Augustus 1920. 

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

ment van Orde. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van de. Volksraad. 

BLADZ 

A.B. 51—’20. Openbare Welzijn en Moratorium Wet- 
: ten Verlengings Wetsontwerp | ve x



Constitution 
of Native 
Affairs Com. 
mission. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Stra AUGUST, 1920. 

No. 23, 1920}. 

ACT 
To provide for the constitution of a commission and 

of native councils and for convening native con- 

ferences, with a view to facilitating the admini- 
stration of native affairs, , 

  
  

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

South Africa, as follows :— 

Native Arrarrs CoMMISSION. 

1. The Governor-General may establish a commission which 

shall be known as the Native Affairs Commission and is 

hereinafter referred to'as the commission, The commission 
shall consist of the Minister of Native Affairs (who shall be 

chairman), or alternatively to him some fit and proper person 

designated by the Minister to be deputy chairman in his absence| 

from any meeting of the commission, and of not less than 

three nor more than five other members. Notwithstanding 

anything to the contrary in the South Africa Act, 1909, a 

Functions 
and duties, 

Divergence 
of view 
between 
commission 
and 
Government, 

member of either House of Parliament may be appointed 

a member of the commission and though he receive remunera- 

tion as such he shall not thereby be deemed to hold an office 

of profit under the Crown within the Union. The chairman 

and the deputy chairman when presiding shall have a de- 

liberative as well as a casting. vote. .The names of the members 

of the commission shall.be published in the Gazette. 

2°'The functions and duties of the commission shall include 

the consideration of any matter relating to the general conduct 

of the administration of native affairs; orto legislation in so 

far as it may affect the native population (other than matters 

of departmental administration), and the submission to the 

Minister’ of Native Affairs of its recommendations on .any 

such matter. The commission shall also consider, and make 

recommendations with regard to, any matter of administrative 

routine submitted to it by direction of the Minister. 

3. (1) If in regard to any matter the Minister does not accept 

the recommendation. of the commission or takes any action 

contrary thereto the commission may require that such 

matter, together. with a memorandum of its views there- 

on, be submitted to the Governor-General ; and thereupon if 

the Governor-General does not accept the commission’s re- 

commendation the commission may require that all papers 

relative to the matter be laid before both Houses. of Parliament, 

and the Minister, if. such request is made, shall lay such papers 
before both Houses. . 

(2) Where a question has been decided by the casting vote 

of the chairman or the deputy chairman at any meeting 

of the commission, any member who dissented from the 

decision of the commission may request that his views, as 

Regulations 

stated by him in writing, shall be recorded and laid. before 

both Houses of Parliament, and the Minister, if such request 

is made, shall lay the record of such member’s views before 

such Houses. 

4, The Governor-General may make regulations prescribing 

the procedure at meetings of the commission, the conduct 

of its business, the qualifications of members, their remunera- 

tion, the period for which they shall hold office and the 

appointment of alternative members, and generally for giving 

effect to the purposes of the preceding sections. 

  

No. 28, 1920.].: 

WET 
Om veorziening te maken voor de instelling van een 

kommissie en van naturelleraden en woor het 
beleggen van konferenties van naturellen, ten 
einde de admimistratie van matureliezaken te 
vergemakkeliken. 

  
  

ZiJ_HET BEPAALD door zijn Majesteit de Koning, de 
- Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt— 

KoMMISSIE VAN NAaTURELLEZAKEN. 

1, De Goeverneur-generaal kan een kommissie instellen 
onder de naam van de Kommissie van Naturellezaken, hierna 
de kommissie gencemd. De kommissie zal. bestaan uit de 
Minister -van Naturellezaken. (die de voorzitter is), of als 
alternatief een geschikte persoon door de Minister. aangewezen 
om hem bij zijn afwezigheid van een vergadering van de 
kommissie als adjunkt-voorzitter te vervangen, en uit niet 
minder dan drie en nict meer dan -vijf andere leden. Niet- 
tegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Zuid-Afrika 
Wet, 1909, kan een lid van het ene of andere Huis van Parle- 
ment als lid van de kommissie benoemd worden en ofschoon 
hij als zodanig bezoldiging ontvangt, wordt hij daardoor niet 
geacht een winstbetrekking onder de Kroon binnen de Unie te 
bekleden. De voorzitter en adjunkt-voorzitter hebben, wanneer 
in funktie, zowel een beraadslagende als een beslissende stem. 
De namen van de leden van de kommissie worden in de 
Staatskoerant bekend gemaakt. 

%. De funkties en plichten van de kommissie sluiten in het in 
overweging nemen van enig onderwerp (uitgezonderd onder- 
werpen van departementale administratie) betrefiende de 
algemene voering van de administratie van naturellezaken of 
betreflende wetgeving, voor zover die de naturellebevolking 
raakt, en het overleggen van zijn aanbevelingen aangaande 
sulk een onderwerp aan de Minister van Naturellezaken. . De 
kommissie neemt tevens in overweging enig onderwerp van 
administratieve routine, dat aan hem voorgelegd. wordt. op 
bevel van de Minister en doet aanbevelingen daaromtrent. 

8. (1) Indien de Minister. met betrekking tot een onderwerp 
de aanbeveling van de kommissie niet'aanvaardt of in strijd 
ermede handelt, kan de kommissie verlangen dat het onder- 
werp, te zamen met een memorandum van zijn inzichten 
daaromtrent, voorgelegd wordt aan de Goeverneur-generaal 
en. daarop kan de kommissie, -indien de Goeverneur-generaal 
de aanbeveling van de kommigsie niet aanvaardt, verlangen 

dat alle stukken in verband met het onderwerp voor beide 

Instelling 
van Kom- 
missie van 
Naturelle- 
zaken, 

Funkties en 
plichten. 

Verschil va 
inzichten 
tussen kon 
missie en 
Regering. 

Huizen van. het Parlement gelegd zullen worden en moet de - 

Minister, wanneer zulk een verzoek gedaan wordt, © zulke 
stukken voor beide Huizen leggen. 

(2) Ingeval op cen vergadering van de kommissie cen 

kwestie beslist wordt door de beslissende stem van de voor- 

zitter of van de adjunkt-voorzitter, kan elk lid dat met die 

beslissing van de kommissie niet instemde, verzoecken dat 

zijn zienswijze, zoals schriftelik door hem medegedeeld, 

opgetekend en®voor beide Huizen van Parlement: gelegd 

wordt en moct de Minister, wanneer zulk verzoek gedaan 

wordt, de opgetekende zienswijze van zodanig lid voor die 
Huizen leggen, 

4, De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen 

Regulaties. 

tot regeling van de werkwijze op de vergaderingen van de. 

kommissie, de verrichting van zijn zaken, de kwalifikaties’van 

leden, hun beloning, hun ambtstijd en de benoeming van 

alternatieve leden, en in het algemeen ten einde gevolg te   geven aan de doeleinden van de voorafgaande artikels.
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Regulations. 
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Conflict be- 
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_ 10. The revenue of each local council shall be— _ _ 
(2) any, amounts collected under the last “preceding 

section ; 

(6) all fees collected under any byelaw ; 

(c) ‘all fines recovered for a contravention of any byelaw ; 

(d) any donations or grants of public moneys. . 

11, The Governor-General may make regulations applying 
either generally or in particular areas— 

(a) providing for the consultation of the inhabitants of 
areas for which a council is to be established, and 
for the selection or election of ‘members of such 

' councils ; 

(6) providing for the periods of office and remuneration 
‘of such members ; 

(c}) prescribing the procedure of councils and the conduct 
of their business ; 

(d). providing for the appointment and duties of officers 
of councils ; 

(ce) prescribing the method according to which rates 
and fees shall be collected and brought to account, 
the exemptions which may be allowed, and the 
penalties to be imposed on persons failing to pay 
such rates and fees, — 

and generally for the better carrying out of any provisions of 
this Act relating to local councils, 

12. Any local council may in any legal proceedings in a 
court of law sue or be sued in the name of its chairman nomine 
-officis. , 

18. If the application of this Act in any area for which a 
council is appointed is found to conflict with any system of 
local government established by law in that area, the Governor- 
.General may, by proclamation in the Gazetie, declare the 
extent to which any such system shall apply in that area and 
may make such provisions as in the circumstances he may 
deem expedient for reconciling the conflict between such 
at plication and such system. 

14, Whenever it appears that any of the powers conferred 
by this Act upon local councils can, in any two or more areas 
for which local councils have been established, be more ad- 

. vantageously. exercised by a body with jurisdiction over all 

Penalty; 

those areas, the Governor-General may, upon the recom- 
mendation of the commission, establish such a body to be 
called the general council of such areas. Such general council 
shall consist of such number of representatives from each 
of the said local councils as the Governor-General, upon the 
advice of the commission, may determine, but an officer in 
the public service may be designated by the Minister of Native 
Affairs to act as chairman of the general council. ‘The chairman 
of each of the said local councils shall, if required by the Minister 
of Native Affairs, attend the meetings of the general council 
in an advisory capacity. The general council so established 
shall have in respect of the areas for which it is established 
such of the powers conferred by this Act upon local councils 
as the Governor-General, upon the advice of the commission, 
may allocate to it, and, subject to such allocation, the pro- 
visions of sections sia to thirteen inclusive shall apply mutatis 
mutandis in respect of such a general council. The local 
councils within the area of a general council to which any of 
the powers conferred by this Act are allocated shall, as from 
the date of such allocation, cease to exercise such powers as 
have been allocated in the manner aforesaid. 

15. Any person contravening any byelaw or regulation 
made under this Act shall be liable on conviction to a fine 
not exceeding five pounds or, in default of payment, to im- 
prisonment for a period not exceeding one month. 
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(2) bedragen krachtens het onmiddellik voorafgaande 
artikel ingevorderd ; 

(b) alle fooien ingevolge een verordening ingevorderd ; 
(c) alle boeten voor een overtreding van een verordening 

verhaald. oe 
(d) alle séhenkingen of tocketiningen vai publicke geldeti. 

algemeen of voor bepaalde streken van toepassing uitvaardigen 
betreffende— 

(a) het raadplegen van de inwoners van streken, waar- 
voor een plaatselike raad ingesteld zal worden en: 
voor de keuze of verkiezing van leden van zulke 
raden ; 

(6) de ambtsduur en beloning van zulke leden; 
(c) de werkwijze van plaatselike raden en de verrichting 

van hun zaken : 
(d) de benoeming en plichten van ambtenaren. van 

plaatselike raden ; 
(e) de methode volgens welke belastingen en fooien 

ingevorderd en verantwoord moeten worden, de vrij- 
stellingen die toegelaten kunnen. worden, en de 
strafien, te worden opgelegd aan personen die verzui- 
men om zodanige belastingen.en fooien te betalen ; 

en in het algemeen ter betere uitvoering van de bepalingen van 
deze Wet met betrekking tot plaatselike raden. 

zijn voorzitter nomine officit. 

waarvoor een plaatselike raad ingesteld is, in botsing blijk 
te komen met cen stelsel van plaatselik bestuur dat krachtens 

een steisel in die streek gelden zal, en hij kan zodanige voor- 
ziening maken tot schikking van het konflikt tussen genoemde 
toepassing en zulk een stelsel als hij onder de omstandigheden 
wenselik acht. 

14. Wani.rer blijkt dat bevoegdheden bij deze Wet aan 
plaatselike raden verleend in twee of meer streken, voor 

welke plaatselike raden ingesteld zijn, nuttiger uitgeoefend 
kunnen worden door een lichaam met jurisdiktie over al 
deze streken, dan kan de Goeverneur-generaal; op aan- 
beveling van de kommissie, zulk een lichaam onder de naam 
van de algemene raad van zulke streken instellen. Zodanige 
algemene raad bestaat uit zodanig aantal vertegen- 
woordigers van ieder van de genoemde plaatselike raden als 
de Goeverneur-generaal, op advies van de kommissie, moge 
bepalen, doch een staatsdienaar kan door de Minister van. 
Naturellezaken aangewezen worden om op te treden als 
voorzitter van de algemene raad. De voorzitter van elk van 
de genoemde plaatselike raden moet, indien de Minister van 
Natutellezaken dat vereist, de vergadering van de algemene 
raad als raadsman bijwonen. De alzo ingestelde algemene 
raad heeft ten aanzien van de streken voor welke hij in- 
gesteld is zodanige van de bevoegdheden door deze Wet aan 
plaatselike raden verleend, als de Goeverneur-generaal op 

Worpen aan zodanige toekenning zijn de bepalingen van 
artikels zes tot en met dertien mutatis mutandis van. toepassing 
ten aanzien van zodanige algemene raad. De plaatselike raden 
binnen de streck van een algemene raad waaraan enige van 
de bevoegdheden door dezé Wet verleend zijn toegekend, 
houden op, vanaf de datum van zodanige toekenning, zodanige 
bevoegdheden uit te oefenenen als op voornoemde wijze toe- 
gekend zijn. Be! 

een boete geen vijf pond tebovengaande, of bij wanbetaling’ 
met gevangenisstraf van hoogstens één maand,   

19. Deinkomsten van elke plaatsclike raad bestaan. uit— Inkomsten; 

Ll. De Goeverneur-generaal kan regulaties hetzij in het Regulaties, 

12, Een plaatselike raad kan in een rechtsvordering in een Rechtsge- 
gerechtshof eisende en verwerende optreden in de naam van ingen. 

13. Indien de toepassing van deze Wet in enige streek, Konfikt 
4 tussen Wet 

en stelsels 
. : ’ ‘ van 

wet in die ‘streek bestaat, kaw de Goeverneur-generaal, bij plaatselil 
proklamatie in de Staatskoerant, afkondigen in hoeverre zulk bestuur. 

Algemene 
raden. 

advies van de kommissie hem moge toekennen, en onder-- 

15. Teder die een verordening of regulatie onder deze Wet Stratbepa- 
gemaakt overtreedt, wordt bij veroordeling gestraft met, ling.
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Locan AND GENERAL COUNCILS. 

5. The Governor-General may on the recommendation of 

the. commission establish a local council for the whole or any 

‘portion of any of the native areas which have been set aside 
or may hereafter be set aside as such by Parliament. The area 
over which any such council is to exercise control shall be 
defined. by proclamation in the Gazette. All the members 

of each’ such council shall be natives and shall not exceed 
nine in number and an officer in the public service may be 
designated by the Minister of Native Affairs to, preside at 
meetings of any such council and generally to act in an 
advisory capacity in regard to it. 

6. (1) Any local council may, within the area for which it 

is established, provide— 

(a). for the construction and maintenance of roads, drains, 
dams and furrows and for the prevention of erosion ; 

(b) for an improved water supply ; 

(c) for the suppression of diseases of stock by the con- 
struction and maintenance of dipping tanks and in 
any other manner whatsoever ; 

(d) for the destruction of noxious weeds ; 

( 
(f). for the establishment of hospitals ; 

e) for a suitable system of sanitation ; 

(g) for improvement.in methods of agriculture ; 

(4) for afforestation; 

(7) for educational facilities ; 

-and generally for any such purposes which can be regarded 

Duty of local 
commission in regard to any matters in so far as they may 
‘affect the general interests of the natives represented by such 

council, 

Byelaws by 
councils. 

Rating by 
~ local . 

councils, 

as proper to local administration, as may be committed to it 
by. direction of the Governor-General. 

(2) A local council may acquire and hold land or interest 
in land for carrying out any of the purposes mentioned in 
the preceding sub-section or for any purpose committed to 
it in terms of that sub-section. 

4. It shall be the duty of each local council to advise the 

council, and to furnish its views upon any matter upon which 
the Minister or the commission may request its advice. 

8. (1) Hach local council may make byelaws in regard to 
any matter referred to in, or committed to it under, section 
sia and may prescribe the fees which shall be payable for). 
any service rendered. 

(2). Any fine imposed and recovered for a contravention 
of a byelaw shall be paid over to the local council concerned. 

(3) No such byelaw shall be of force and effect until it has 
been approved by the Governor-General and published in the 
Gazeite, and the Governor-General may, before approving a 
byelaw, amend it or add to it other byelaws, or rescind existing 
byelaws. , 

(4) All prosecutions for contravention of such byelaws 
shall be at the instance of the Crown. 

9. Hach local council may levy a rate not exceeding one 
pound-in any one year upon each adult male native ordinarily 
resident within the area for which it is constituted : 

Provided that if any native on whom such tate is leviable 
“is liable to any direct tax payable to the Government and 

specially imposed upon natives, such tax shall be abated by 
the amount of the rate levied hereunder. 

i 

PLAATSELIKE EN ALGEMENE Rape. 

5. De Goeverneur-generaal kan op aanbeveling van de 1 

kommissie een plaatselike raad voor het geheel of een gedeelte ji ,B we 
van iedere naturellestreck die als zodanig door het Parlement yan naturel- 

uitgehouden is of hierna uitgehouden moge worden, instellen. len voor na- 

De streek.over welke zodanige raad beheer zal hebben wordt burelte- 

bij proklamatie in de Staatskoerant bepaald. Al de leden van sereken. 
elke zodanige raad moeten naturellen zijn en mogen negen in 

getal niet. te boven gaan. De Minister van Naturellezaken 

kan een ambtenaar in de publieke dienst aanwijzen om bij de 

vergaderingen van cen zodanige raad voor te zitten en met 

betrekking daartoe in het algemeen als raadsman op te treden. 

6. (1) Een plaatselike raad kan, binnen de streek waarvoor Bevoogd- 
Less * ‘ant 7 _ heden van 
hij ingesteld is, voorziening maken voor plaatselike 

Instelling 

(a) de aanleg en het onderhoud van wegen, afvoerkanalen tad. 

dammen en sloten en voor de verhindering van 

uitschuring ; 
betere watervoorziening ; 

de bestrijding van’ veeziekten door de aanleg en 

het onderhoud van dipbakken en op welke andere 
wijze ook; , 
de uitroeiing van schadelik onkruid ; 
een geschikt. stelsel van reinigingsdienst ; 
de oprichting van hospitalen ; 

g) de verbetering van landbouwmetheoden ; 
h) bosbouw; 

(2) gelegenheid tot onderwijs ; 

0) 
(¢) 

Qi
 

) 
) 

f) 
) 

é 
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N
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en in het algemeen voor zodanige doeleinden, die geacht 
kunnen worden te behoren tot plaatselike administratie, als op 
bevel’ van de Goeverneur-generaal aan dezelve voorgelegd 
worden. , 

(2) Hen: plastsclike raad kan grond of belangen in grond . 
verkrijgen en houden tot uitvoering yan de doeleinden ver- 
meld in het voorafgaande sub-artikel of voor een doel in 
termen van dat sub-artikel voorgelegd. 

7. Tedere plaatselike raad is verplicht de kommissie van Plicht van 
advies te dienen aangaande onderwerpen, voor zover die de Plaatsclike 
algemene belangen van de door zodanige plaatselike raad_ver- raad. 
tegenwoordigde naturellen raken, en zijn inzichten mede te 
delen aangaande enig onderwerp, waarover de Minister of de 
kommissie diens advies verlangt. 

8. (1) Elke plaatselike raad kan verordeningen taken Verorde- 
betreffende enig onderwerp, genoemd in, of aan hem voorgelegd BIn8en van 
. . : 2. : Lad : > plaatselike 
ingevolge artikel zes, en hij kan de fooien vaststellen die voor yagon 
bewezen diensten betaald moeten worden. 

(2) Elke boete voor overtreding van een verordening 
opgelegd wordt na invordering aan de betrokken plaatselike 
raad uitbetaald. 

(3) Een zodanige verordening is niet van kracht, tenzij 
dezelve door de Goeverneur-generaal goedgekeurd en in de 
Staatskoerant bekend gemaakt is. Voordat de Goeverneur- 
generaal zijn goedkeuring aan een verordening hecht, kan 
hij die wijzigen, of er andere verordeningen aan toevoegen, 
of bestaande verordeningen herroepen. 

(4) Alle vervalgingen wegens overtreding van. zodanige. 
verordeningen geschieden in naam van de Kroon. 

9, Elke plaatselike raad kan een belasting van niet meer dan Heffing van 
één pond per jaar heffen van elke volwassen mannelike naturel, belasting. 
Ldie gewoonlik verblijf houdt in de streek waarvoor de plaatse- door Plaat. 

like raad ingesteld is: , 

Met dien verstande dat, indien een naturel, van wie zulk 
een belasting geheven kan worden, gehouden is tot betaling 
aan de Regering van een direkte: belasting welke speciaal op 
naturellen gelegd is, deze belasting vérminderd moet worden   met hes bedrag van de belasting ingevolge dit artikel geheven.



  

I! Native , CoNFERENGES. 

16. (1) IThe Governor-General may, upon the recommen- 
dation of! the commission, convene conferences of. chiefs, 

. members--pf- native ‘councils or local councils and prominent 
natives, and of native delegates invited from any association 
or union | purporting to represent. any native political or 
economic interest, with a view to the ascertainment of the 
sentiments of the native population of the Union or of any 
part thereof, in regard to any measure in so far as it may 
affect. such population. 

Native con- 
ferenees. 

b 
(2) Such conferences shall be assisted in their delibera- 

tions by persons. to be designated by the Minister of Native 
: IF 

Affairs, w. 

from moneys appropriated by Parliament for the purpose. 

Short title. | 

Affairs Act,,1920..» 

UNION GXzirreERTRAOWINARY. srm AUGUST, 1920. 

io is hereby empowered to authorize any expen- 
diture which he may consider desirable in this connection 

17. This! Act may be cited for all purposes as the. Native 
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KONFERENTIES VAN IWAMORELLEN. 

16. (1) De Goeverneur-generaal kan, op aanbeveling van dé-Konferonties 
kommissie, konferenties beleggen van hoofden, leden van natu- van nata- 
relleraden of plaatselike raden eninvloedrijke naturellen, en van "°° 
naturellen, die op uitnodiging daartoe afgevaardigd zijndoor een 
vereniging of unie welke enig politiek of ekonomies. belang van 
naturellen heet te vertegenwoordigen, ten einde zekerheidite 
verkrijgen aangaande de gevoelens. van de naturellebevolking 
van de Unie of van een gedeelte daarvan betreffende een 
maatregel voor zover die genoemde bevolking raakt. 

(2) Zulke konferenties worden bij hun beraadslagingen bijge- 
staan door personen daartoe aangewezen door de Minister van 
Naturellezaken, aan wie hierbij de bevoegdheid verleend wordt 
om elke uitgave, welke hij in dit verband wenselik acht, uit 
de gelden, door het Parlement voor dat doel beschikbaar ge- 
steld, te machtigen. re 

17. Deze Wet kan voor alle docleinden worden aange- Korte titel. 

haald als de Naturellezaken Wet, 1920. Se   
  

No. 24, 1920.] 

ACT 
To amend section six of Act No. 39 of 1887 (Cape). 

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

South Africa, as follows :— 

  
  

Amendment — 1. Section siz of the Native Registered Voters Relief Act 
of section f 1887 of the Province of the Cape of Good Hope is hereby 
No aye amended by the deletion of the word “fourth” wherever 
i887 of the it occurs in that section and by the substitution therefor 
Province of of the word “ fifth;” and is further amended by the deletion 
the Cape of of the word “ten” before “ pounds,” and the substitution 
Good Hope. therefor of the word “ fifty.” 

Short title. 2, This Act may be¥cited for all purposes as the Native 
Registered Voters Relief Act. 1887 (Cape) Amendment Act 
1920. 

No 24, 1929 | 

WET | 
Tot wijzigng van artikel zes van Wet No. 39- van 

1887 (Kaap). 

  
  

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

als volgt-:— oe 

1. Artikel zes van de Geregistreerde Kiezers (Naturellen) Wijziging 
Verlichtings Wet 1887 van de Provincie Kaap de Goede van artikel 
Hoop wordt bij deze gewijzigd door het woord “ fourth” yo. 39 van 
waar het in dat artikel voorkomt te schrappen en te vervangen 1887 van de 
door het woord “ fifth,’ en wordt verder gewijzigd door de Provincie 
schrapping van het woord “ten” voor “pounds,” en de Cando ifoop 
indeplaatsstelling daarvoor van het woord “ fifty.” 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite. 
als de Geregistreerde Kiezers (Naturellen) Verlichtings Wet 
1887 (Kaap) Wijzigings Wet 1920. :    
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~No. 28, 1920.] ae No. 28, 1920.] ee ee 

PRIVATE ACT 
To legalize the reduction of capital, to increase the 

objects and powers of the. Eastern Province 
- Guardian Loan and Investment Company, and to 
amend Act No, 20 of 1863. (Cape of Good 
Hope). 

  

- - — 

PRIVATE WHT 
Tot wetligng van de vermindering van kapitaal, 

tot ultbreiding van de oogmerken en bevoegd- 
heden van de Oostelike Provincie Voogdij Lenings 
en Belegsings Maatschappij, en tet wijziging van 
Wet No. 20 van 1863 (Kaap de Goede Heop). 

  

Preamble. ‘Waanzas by deed, bearing date the seventeenth day of 
December, 1861, a joint stock company was formed at 
Grahamstown i in the (then) Colony of the Cape of Good Hope 

- under the style or firm of The  Hastern Province Guardian 
_ Loan and Investment Company for a period or term‘ot 21 years 
with power to continue for further periods for the _ purpose of 
carrying out the objects of the said deed: 

_. AND WHEREAS the company was incorporated under and by 
wirtue of Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope): 

_, AND WHEREAS the duration of the company has been duly 
extended from time to time in terms of the said deed: 

AND WHEREAS by the said deed it was s provided that the 
capital: stock of the company should be divided into 20,000 
shares of the value of £10 sterling each, of which 4,000 shares 
were by the said deed declared to have been subscribed for and 
allotted, and 1,500 shares were reserved for such persons re- 
siding in Europe as should apply and subscribe for the same 
on or before the thirtieth day of September ,1862, and 4,500 shares 

| hyere to be disposed of by the directors at their discretion and | 
| the ltemaining 10,000 shares were to be held in reserve to be 

“ik disposed of by the directors as deemed by them to be advisable 
|: for the benefit of the company, and subject to the provisions 
| jot the said deed: 

: _ AND WHEREAS by the issue from time to time of shares in 
addition to the said 4,000 shares the subscribed capital of the 
company in December, 1867, amounted to the sum of £61,000 

sterling : 

Aly WHEREAS the directors, finding that the subscribed 
; capital of the company was unnecessarily large, decided to and 
| did [purchase for and on behalf of the company certain of the 

| said ‘allotted shares, and thereafter called a special general 
meeting of shareholders of the company for the purpose of 
confirming their said action and authorizing the purchase of 
further shares on behalf of the company and altering the said 
deed accordingly, at which special general meeting duly held 
on the eleventh day of January, 1871, a resolution was passed 
confirming the action of the directors in the said purchase, and 
further authorizing the directors to purchase for and on behalf 
of the company further shares amounting, with those already 
so purchased, to the number. of not more than 2,100," which 
shares when acquired were to be considered reserved shares, and 

altering the said deed accordingly :   
: AND WHEREAS the directors, in the year 1888, again finding 

the capital of the company unnecessarily large, decided to and 
_ did purchase further of the said allotted shares, and thereafter 
-lealled a special general meeting of shareholders for the purpose 
‘tof confirming their said action and authorizing the purchase 
of further shares and altering the said deed accordingly, at 
‘which special general meeting duly jheld on the ninth day of 

_jJanuary, 1889, a resolution was passed confirming the action 
' ‘of the directors in the said purchase and authorizing the directors 

  

  

Napemaat bij akte, gedateerd de zeventiende dag van Konsiderans. 
December 1861, een maatschappij op aandelen gevormd werd te 
Grahamstown in de (toenmalige) Kolonie Kaap de Goede Hoop 
onder de naam of firma De Oostelike Provincie Voogdij Lenings 
en Beleggings Maatschappij, voor een tijdvak of termijn 
van 21 jaren met bevoegdheid om voor verdere. tijdvakken te 
bhlijven bestaan met het doel om de oogmerken van genoemde 
akte uit te voeren : 

EN NADEMAAL de Maatschappij rechtspersoonlikheid ver- 
kreeg krachtens en uit hoofde van Wet No. 20 van 1863 (Kaap 
de Goede Hoop): 

En napEMAAL de duur van de maatschappij van tijd tot 
tijd in termen van genoemde akte behoorlik verlengd werd : 

EN NADEMAAL door genoemde akte bepaald werd dat het 
kapitaal van de maatschappij verdeeld moest worden in 20,000 
aandelen ter waarde van 10 pond sterling, elk, waarvan 4,000 
aandelen door genoemde akte verklaard werden te zijn aan- 
gevraagd en toegewezen, en 1,500 aandelen gereserveerd werden 
voor in Europa woonachtige personen die voor of op dedertigste 
dag van September 1862 daarvoor aanzoek deden en intekenden 
en 4,500 aandelen door de direkteuren naar goedvinden van 
de hand gezet moesten worden en de overige 10,000 aandelen 
in reserve gehouden moesten worden om door de direkteuren 
van de hand gezet te worden zoals door hen raadzaam geacht 
werd inhet belang van de maatschappij en met inachtneming 
van de bepalingen van genoemde akte: 

HW NADEMAAL door het van tijd tot tijd uitgeven van verdere 
aandelen behalve de 4,000 aandelen voornoemd het voltekende 
kapitaal van de maatschappij in December.1867, de som van 
£61,000. sterling bedroeg : 

Ew NaDEMAAL de direkteuren, oordelend dat het voltekende 
kapitaal van de maatschappij] onnodig groot was, besloten en 
overgingen tot de aankoop voor en ten behoeve van de maat- 
schappij van zekere van de voormelde toegewezen aandelen en 
daarna een speciale algemeneé vergadering van aandeclhouders 
van de maatschappij bijeenriepen tot bevestiging van hun 
voormelde bandelwijze en tot autorisatie van de aankoop van ~ 
verdere aandelen ten behoeve van de maatschappij ex tot 

| dienovereenkomstige verandering van genoemde akte, op welke 
speciale algemene vergadering behoorlik gehouden op de elfde 
dag van Januarie 1871, een besluit werd aangenomen, de 
handelwijze bevestigend. van de. direkteuren ten aanzien van 
voormelde aankoop, en voorts de direkteuren autoriserend om 
voor en ten behoeve van de maatschappij verdere aandelen te 
kopen tot cen bedrag, met inbegrip van de reeds aldus gekochte, 
van niet meer dan 2,100, welke aandelen na aankoop beschouwd 
moesten worden als gereserveerde aandelen, en genoemde akte 
dienovereenkomstig veranderend : 

EN NAaDEMAAL de direkteuren in het jaar 1888, weder oorde- 
lend dat het kapitaal van de maatschappij onnodig groot was, 
besloten en overgingen tot de verdere aankoop van voormelde 
toegewezen aandelen, en daarna eén speciale algemene verga- 
dering van aandeelhouders bijeenriepen. tot bevestiging van 
hun voormelde handelwijze en tot autorisatie van de aankoop 
van verdere aandelen en dienovereenkomstige verandering van 
de akte, op welke speciale aleemene vergadering behoorlik ge- 
houden op de negende dag van Januarie 1889, cen besluit werd 
aangenomen, de handelwijze bevestigend van de direkteuren ten   aanzien van voormelde aankoop, en de direkteuren autoriserend



‘of not more than 1,000 shares which shares when acquired were 

‘Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope): 

Legalization . 
of resolutions 
reducing 
capital, 

UNION GAZETTE EXTRAORDI 

to purchase for and on behalf of the company further shares 
amounting, with those already so purchased, to the number 

to be ééiisidered reserved shares, and altering the said deed 
accordingly : 

AND wuereEas the said resoliitions bearing date the eleventh 
day of January, 1871, and the ninth day of January, 1889, 
and the alterations in the said deed effected thereby were not 
filed with the Registrar of Deeds as required by section three of 

AND WHEREAS at a general meeting of shareholders of the 
company specially convened for the purpose and duly held on 
the nineteenth August, 1913, a resolution was duly passed 
altering the provisions of clause 2 of thesaid deed by the addition 
of a sub-clause '4 to be inserted after sub-clause 8 as follows :— 

“4. The furnishing of bonds and guarantees, such to be 

signed and executed by or on behalf of the trustees for 
the time being of the company, deemed necessary or 
required by law, as well as for the purposes and objects 
before mentioned, as on behalf of persons who may be 
joined or associated to or with the company in any office 
or business of trust, and also on behalf of persons who 
may have been or may hereafter be appointed or con- 

: cerned in any such office or business and who may appoint 
_ the company or any of its officials to control or ad- 

minister the same on their behalf: ” 

AND WHEREAS thereafter the directors applied to the Regis- 
trar of Deeds of the Province of the Cape of Good Hope to en- 
register the aforesaid resolutions, amendments and alterations, 
and upon his refusal so to do made application to the Cape 
Provincial Division of the Supreme Court of the Union of South 
Africa for an order authorizing and directing the said Registrar 
to enregister the same, which said application was refused by 
the ‘said Court: 

AnD WHEREAS the subscribed capital of the Company now 
stands at the sum of £33,790 sterling : 

NARY, 5ta AUGUST, 1920. 

om voor en ten behoeve van de maatschappij verdere aandelen te 
kopen tot een bedrag,met inbegrip van de reeds aldus gekochte, 
van niet meer dan 1,000 aandelen, welke aandelen na aankoop 
beschouwd moesten worden als gereserveerde aandelen, en 
genoemde akte dienovereenkomstig veranderend: — 

EN NADEMAAL voormelde besluiten gedateerd de elfde dag 
van Januarie 1871, en de negende dag van Januarie 1889, en de 
veranderingen daardoor in genoemde akte aangebracht niet 
bij de Registrateur van Akten ingeleverd werden -als. vereist 
door artikel drie van Wet No. 20 van 1863 (Kaap de. Guede 

- |Hoop): 
HIN NADEMAAL op een algemene vergadering van’ aandeel- 

houders van de Maatschappij, speciaal voor dat doel belegd 
en behoorlik gehouden op de negentiende dag van ‘Augustus 
1913, een besluit behoorlik werd aangenomen de bepalingen 
van klausule 2 van genoemde akte wijzigend door toevoeging 
van een sub-klausule 4 te worden ingevoegd na sub-klausule 3, 
als volgt :-— - 4 

“4, Het verstrekken van akten van borgtocht en waar- 
borg, te worden getekend.en verleden door of namens de 
in funktie zijnde Trustees van de Maatschappij, nodig. 
geoordeeld of vereist bij de wet, zowel als voor de deel- 
einden en oogmerken voormeld, als ten behoeve van 
personen die mochten zijn aangesloten of verbonden bij 
de Maatschappij in enig ambt of aangelegenheid van 
trust, alsock ten behoeve van personen die aangesteld 
of betrokken zijn of hierna mochten worden, in enig 

VIL 

zodanig ambt of aangelegenheid en die de Maatschappij — 
of een van haar beambten mochten aanstellen- om 
dezelve te hunnen behoeve te kontroleren of beheren”’ : 

Ein napEMaa? de direkteuren daarna aanzoek deden bij de 
Registrateur van Akten van de Provincie Kaap de Goede Hoop 
om voormelde besluiten, amendementen en veranderingen te 
registreren, en na diens weigering om zulks te doen aanzoek 
deden bij de Kaapse Provinciale Afdeling van het Hooggerechts- 
hof van de Unie van Zuid Afrika om een order, de Registrateur 
voornoemd machtigend en gelastend om dezelve te registreren, 
welk aanzoek door genoemd Hof afgewezen werd: | 

EN NADEMAAL het voltekend kapitaal van de maa 
| tans de som van £33,790 sterling bedraagt : 

AND WHEREAS it.is expedient that the reductions of the 
capital of the Company effected under and by virtue of the 
resolutions hereinbefore set forth and bearing date the eleventh 

day of January, 1871, and the ninth day of January, 1889, 
should be confirmed, ratified, legalized and validated : 

AND WHEREAS it is expedient that the company should be 
empowered from time to time to increase or reduce its capital: 

AND WHEREAS it is expedient that the objects of the company 
as set out in the preamble of Act No. 20 of 1868 (Cape of Good 
Hope) should be increased by adding thereto the powers set 
forth in the resolution bearing date the nineteenth day of 
August, 1913, and that the company should be empowered ‘to 
add to or amend the said objects from time to time: 

AND WHEREAS it is expedient. that all acts and things done 
and all guarantees entered into or given by the company under 
and by virtue of the said resolution bearing date the nineteenth 
day of August, 1913, and all matters and things in connection 
therewith should be confirmed, ratified, legalized and validated 
and the company should be indemnified in respect thereof: 

AND WHEREAS it is desirable that the provisions of this Act 
should be elucidated by the addition of an interpretation clause: 

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

of the Union of South Africa, as follows :— 

1. The aforesaid resolutions of the shareholders of the com- 
pany for the reduction of the capital thereof bearing date the 
eleventh day of January, 1871, and the ninth day of January, 
1889, respectively, are hereby retrospectively confirmed, ratified, 
legalized and validated and all acts and things done by the   g verduidelikt worden door daaraan een interpretatic. 

toe te voegen: 
WY 

Afrika, als. volgt :-— 

HIN NADEMAAL het raadzaam is dat de verminderingen van 
het kapitaal van de maatschappij aangebracht krachtens en uit 
hoofde van de hiervorengemelde besluiten gedateerd' de elfde 
dag van Januarie 1871, en de negende dag van Januarie 1889, 
bevestigd, bekrachtigd, gewettigd en geldig gemaakt worden: 

EN NADEMAAL het raadzaam is dat de maatschappij van tijd 
tot tijd gemachtigd worde om haar kapitaal te vermeerderen 
of te verminderen : 

EWN NADEMAAL het raadzaam is dat de-oogmerken van de 
maatschappij, als aangeduid in de konsiderans van Wet No. 20 
van 1863 (Kaap de Goede Hoop) uitgebreid worden door daar- 
aan toe te voegen de bevoegdheden vermeld in het besluit 
gedateerd de negentiende dag van Augustus 1913, en dat de maat- 
schappij gemachtigd worde van-tijd tot tijd d 
merken uit te breiden of te wijzigen : 

e genoemde oog- 

in NapDEMAAL het raadzaam is dat allie handelingen en zaken 
edaan en alle borgtochten aangegaan of gegeven door de maat- 

schappij krachtens en uit hoofde van genoemd besluit gedateerd 
de negentiende dag van Augustus 1913, en al'e aangelegen- 
heden en zaken in verband daarmede behoren te wordén beves- 
tigd, bekrachtigd, gewettigd en geldig gemaakt én de maat- | 
schappij te dien aanzien gevrijwaard behoort te worden: 

EN NADEMAAL het wenselik is dat de bepalingen van deze Wet 
Klausule 

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

L. De bovengenoemde besluiten van de aandeelhouders van 

tschappij - 

Wettiging 
de maatschappij. voor de vermindering van haar kapitaal van beslui- 
gedateerd de elfde dag van Januarie 1871, en de negende dag van 
Januarie 1889, respektievelik, worden mits deze met terugwet- 
kende kracht bevestigd, bekrachtigd, gewettigd en geldig 

ten in zake 
kapitaalsver- 
mindering.



vill 

company in pursuance of the said resolutions are hereby ratified 
and legalized as fully and effectually as if the said acts had been 
done under powers duly conferred by Act of Parliament on the 
company and the Registrar of Deeds for the Province of the 
Cape of Good Hope is hereby authorized and empowered to 
enregister the said resolutions, anything to the contrary in 
Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope) notwithstanding. 

Power to | 
inerease or 
decrease 
eapital. 

| 
2, (1) The company shall have the power by extraordinary 

resolution from time to time to increase or decrease the 
capital of the company. 

(2) No such extraordinary resolution for decreasing the 
capital of the company shall come into operation until an 
order of the court is registered by the Registrar of Deeds of the 
Province of the Cape of Good Hope in accordance with the pro- 
visions. of sections. thirty-eight to forty-eight inclusive of the 

Companies’ Act 1892 of the Cape of Good Hope, omitting the 
last proviso of section forty-two of the said Act which provisions 
are hereby declared to apply mutatis mutandis. 

Legalization 
of guaran-: 
tees. 

3. Allacts and things done and all guarantees given or entered 
into by the company under and by virtue of the provisions 
of the said resolution bearing date the nineteenth August, 1913, 
and all matters in connection therewith are hereby confirmed,|° 
ratified, legalized and validated, and the company is hereby 
indemnified in respect thereof. 

Increase of 4, Tn addition to the objects of the company set forth in the 
ee ' gaid deed and embodied in the preamble to Act No. 20 of 1863 

| (Cape of Good Hope), the object set forth in the said resolution 
bearing date the nineteenth day of August, 1913, shall be 
deemed and is hereby declared to be one of the objects of the 

| company. — 

Power to add 5. The company shall have the power by extraordinary reso- 
Kowors of lution from time to time to add to or amend the 
Company.; Objects of the company, provided that any such resolution 

| shall require to be confirmed by an order of court and provided 
further that such resolution shall be subject to the provisions 
of section three of Act No. 20 of 1863 (Cape of Good Hope) as 
to the filing: of such resolution with the Registrar of 

' Deeds of the Cape of Good Hope. 

Interpretat = 8, In this Act— 
tion of terms 

“The company” shall mean “The Eastern Province 
Guardian Loan-and Investment Company.” 

‘* Shareholder ”’ shall mean a person duly registered in the 
books of the company as entitled to a share or shares 
in the company. 

“Extraordinary resolution” shall mean a resolution 
which has been passed by a majority of not less than)’ 
three-fourths of the shareholders, for the time being 
entitled to vote, as may be present in person or by 
proxy (in cases where proxies are allowed) at any 
duly convened general meeting of shareholders, and 
voting as provided in clause xxx. of the said deed. 

“The directors ” shall mean thé board of directors for the 
time being. 

- “Court” shall mean the Cape of Good Hope Provincial 
Division or the Hastern Districts Local Division of 
the Supreme Court of South Africa. 

Short title. 7. This Act may be cited for all purposes as the Hastern 
Province Guardian Loan ‘and Investment Company Amend- 
ment, Indemnity and Further Powers, (Private) Act 1920. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, brn AUGUST; 1920. 

gemaaktgen ‘alle handelingen en zaken gedaan door de maat- 
achappij ingevolge genoemde besluiten worden mits deze be- 
krachtigd en gewettigd, even volledig en deugdelik. alsof ge- 
noemde handelingen gedaan waren krachtens bevoegdheden 
behoorlik bij Parlementswet verleend aan de mastschappij, en 
de Registrateur van Akten voor de Provincie Kaap de Goede 
Hoop wordt mits deze geautoriseerd en gemachtigd om ge 
noemde besluiten te registreren, niettegenstaande tegenover- 
gestelde bepalingen in Wet No. 20 van 1863 (Kaap de Goede 
Hoop) . 

2. (1) De maatschappij is bevoegd om bij buitengewoon Bevoegdheid 
besluit van tijd tot tijd het kapitaal van de maatschappij te om kapitaa 
vermeerderen of verminderen. oe te venue os 

(2) Geen zodanig buitengewoon besluis voor vermin- deren oer 
dering van het kapitaal van de maatschappij] treedt. in , 
werking totdat een order van het hof geregistreerd is door de 
Registrateur van Akten van de Provincie Kaap de Goede 
Hoop overecnkomstig de bepalingen van artikels acht en dertig 
tot en met achi.en veertig van de Maatschappijen Wet 1892 van 
de Kaap de Goede Hoop, behalve het laatste voorbehoud van 
artikel twee en veertig van genoemde Wet, welke bepalingen mits 
deze mutatis mutandis van toepassing verklaard worden. 

3. Alle handelingen en zaken gedaan en alle borgtochten weitiging 
gegeven of aangegaan door de maatschappij krachtens en uit van borg- 
hoofde van de bepalingen van gencemd besluit gedateerd tochten. 
de negentiende dag van Augustus 1913, en alle aangelegenheden 
in verband daarmede worden mits deze bevestigd, bekrachtigd, 
gewettigd en geldig gemaakt, en de maatschappij wordt mits 
deze te dien aanzien gevrijwaard. 

4, Behalve de oogmerken van de maatschappij vermeld in Uitbreiding 

genoemde akte en opgenomen in de konsiderans van Wet No. 20 van oogmer- 
van 1863 (Kaap de Goede Hoop) wordt het oogmerk genoemd ken Nae 
in voormeld besluit gedateerd de. negentiende dag van a schap- 
Augustus 1918, geacht en mits deze verklaard te zijn een van , 

de oogmerken van de maatschappij. . 
5, De Maatschappij heeft de macht om bij buitengewoon Macht om 

besluit van tijd tot.tijd de oogmerken van de maatschappij uit oogmerken 
te breiden of te wijzigen, met dien verstande dat elk zodanig V7 de 
besluit bevestiging vereist door een order van het hof en meatschap- : : ging els cen . >" pi} uit te 
met dien verstande voorts dat zodanig besluit onderworpen is breiden of 

aan de bepalingen van artikel drie van Wet No. 20 van 1863 te wijzigen. 
(Kaap de Goede Hoop) ten aanzien van de indiening van zulk 
een besluit bij de Registrateur van Akten van de Kaap de 
Goede Hoop. | 

& In deze Wet—- / Woordbe- 

betekent “(de maatschappij,” “de Oostelike Provincie paling. 
Voogdij Lenings en Beleggings Maatschappij.” 

betekent ‘“‘ aandeelhouder ’”’ een persoon behoorlik geregi- 
streerd in de boeken van de maatschappij als gérech- 
tigd tot een of meer aandelen van de maatschapplj. 

betekent “‘ buitengewoon besluit’”’ ‘een besluit genomen 
door een meerderheid van minstens drievierde van de 
aandeelhouders alsdan stemgerechtigd zijnde en die 
persoonlik tegenwoordig zijn of bij volmacht (in ge- 
vallen waarin volmacht wordt toegestaan) op een 
behoorlik belegde algemene vergadering van aandeel- 
houders, en die stemmen als bepaald in klausule xxx 

van genoemde akte. . 
betekent “ de direkteuren ” de in funktie zijnde raad van 

direkteuren. 
betekent “hof’” de Kaap de Goede Hoop Provinciale 

Afdeling of de Oostelike Distrikten Plaatselike Af- 
deling van het Hooggerechtshot van Zuid Aftika. 

%, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als Korte 
de Oostelike Provincie Voogdij] Lenings en Beleggings Maat- 
schappij Wijzigings, Vrijwarings en Verdere Bevoegdheden 
(Private) Wet, 1920. oo  



Preamble, - 
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No. 26,8 
es 

1920.] 

PRIVATE ACT 
To amend the Huguenot College Act, 1907 (Cape) 

m respect of the name of the college thereby 
incorporated and im other respects, 

  

V HEREHAS the Huguenot College (hereinafter referred to 
as the College) was incorporated by Act No. 28 of 1907 

(Cape of Good Hope) (hereinafter referred to as the Huguenot 
College Act) as a college for women and for men whose parents 
or guardians were domiciled within the limits of the school 
district. of Wellington as then constituted, subject to the 
proviso that from and after the first day of January, 1913, 
the college should be devoted exclusively to the education of 
women : 

And whereas the Huguenot College Act provided, inter aa 
that the council of the college shall have the right and duty 
to appoint, fix the salaries and terms of appointment of and 
suspend, retire or dismiss the president or any member or 
officer of the college staff, but no such appointment, suspension, 
retirement or dismissal of any person drawing his salary or 
portion of his salary from a Government grant shall take effect 
without the consent first had and obtained of the Superin- 
tendent-General of Education or the officer for. the time being 
directing the department of education : 

And whereas the administration of matters relating to higher 
education in the Union has been assigned.to the Minister of 
Education : 

And whereas the college is in terms of section three of the 
University of South Africa Act, 1916, a constituent college 
of that university : 

And whereas it is in consequence expedient t. ter the 
designation “‘ Huguenot College” to that of “ Hugueont 
University College *.: 

And whereas it is also desirable to make provision for the 
admission ag students to such-college of men approved by the 
council of the college whose parents or guardians are domiciled 
within the limits of the. school district of Wellington and of 
such men as may from time to time be students of local educa- 
tional or training institutions : 

And whereas it is further expedient to confer on the Minister 
of Education the functions or duties imposed by the Huguenot 
College Act on the Superintendent-General of. Education: 

EIT THEREFORE ENACTED by the King’s Most Excel- 
lent Majesty, the Senate and the Hotise of Assembly of 

No. 26, 1920.} 

PRIVATE WET 
Tot wijziging van de Hugenoten Kollege Wet 1907 

(Kaap) ten aanzien van de naam van het kol- 
lege dat daardoor rechtspersoonlikheid verkreeg 
en im andere opzichten. 

  
  

het kollege) rechtspersoonlikheid verkreeg* bij Wet! No. 
28 van 1907 (Kaap de Goede Hoop) (hieronder genoemd de 
Hugenoten Kollege Wet) als een kollege voor vrouwen en voor 
mannen wier ouders. of vocgden gedomicilieerd waren binnen 
de grenzen van het schooldistrikt van Wellington als toen- 
maals vastgesteld, onderworpen aan het voorbehoud dat vanaf 
en na de eerste dag van Januarie 1913 het kollege uitsluitend 
gewijd zou zijn aan het onderwijs van vrouwen : 

Hn nademaal de Hugenoten Kollege Wet onder andere 
bepaalde, dat de raad van het kollege het recht en de plicht 
zal hebben om de president of een lid of ambtenaar van de 
kollegestaf aan te stellen, hun salarissen en voorwaarden van 
aanstelling vast te stellen en hen te schorsen, bedanken of 
ontslaan, zullende echter zulk een aanstelling, schorsing, be- 
danking of ontslag van iemand die zijn salaris geheel of ten 
dele trekt uit een toelage van de Regering eerst in. werking 
treden nadat de goedkeuring van de Superintendent-generaal 
van Onderwijs of de in funktie zijnde ambtenaar beherende het 
Departement van Onderwijs verkregen is: 4 

Hn nademaal het beheer van zaken betreffende hcger 
onderwijs in de Unie toegewezen is aan de Minister van Onder- 
wijs : ‘ : 

Hn nademaal het Kollege in termen van artikel. drie van 
de Universiteit van Zuid Afrika Wet, 1916, een saménstellend 
kollege is van die Universiteit : 7 

Kn nademaal het derhalve raadzaam is om de benaming 
‘* Hugenoten Kollege ” te veranderen in die van “ Huguenoten 
Universiteitskollege ” : : 

En nademaal het ook wenselik isom voorziening te maken 
voor de toelating als studenten van zodanig kollege van mannen 
goedgekeurd door de raad van het koilege wier ouders of 
voogden gedomicilieerd zijn binnen de grenzen van het school 
distzikt van Wellington en.van zodanige mannen als van tijd 
tot tijd studenten: mochten zijn van plaatselike onderwijs- 
of opleidingsinrichtingen : A 

Hn nademaal het voorts raadzaam is om aan dé Minister 
van Onderwijs de funkties of plichten op te dragen die door de 
Hugenoten Kollege Wet opgelegd werden aan de Superinten- 
dent-generaal van Onderwijs : 

Wis HET DERHALVE BEPAALD -door Zijn Majesteit de 

Afrika, als volgt :— 
Koning, de Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid _ 

ix 

NADEMAAL het Hugenoten Kollege (hieronder genoemd Konsiderans, 

i. Waar in cen wet de woorden “ Huguenot College” of Verandering 
the Union of South Africa, as follows :— “Huguenoten Kollege” te zamen voorkomen, zullen de woorden Van naam in 

: . “ Hugenot University College” of “ Hugenoten Universiteits- _usenoten : 1. Wherever in any law the words ‘“ Huguenot College” Hege”? (al hh 1 wy Coe Universi- 
Atoration of cour together, the words “‘ Huguenot University College” kollege” (al naar het geval moge zijn) daarvoor in de plaats toitskollege. gelezen worden behalve in de eerste paragraaf van de konsi- 

derans en waar zij voor de eerste maal- voorkomen in artikel 
een van Wet No. 28 van 1907 (Kaap) getiteld “the 
Huguenot College Act 1907” (hieronder genoemd de 
Hugenoten Kollege Wet). 4 

4. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vande Huge- Wie studen- 
noten Kollege Wet zal het kollege dat daardoor rechtspersoon-.ten kunnen 
likheid verkreeg en dat mits deze genoemd wordt “ Het Huge- iin. 
noten Universiteitskellege,” behalve de daarin gemaakte voor- 
ziening, een kollege zijn voor zodanige mannen goedgekeurd 
door de raad’ van genoemd kollege wier ouders of voogden — 
gedomicilicerd zijn binnen de grenzen van het schooldistrikt 
van Wellington als vastgesteld en voor zodanige mannen als 

“Huguenot shall be read in place and instead thereof except in the first 
University paragraph of the preamble and where they do first occur in 
College. section one of Act No. 28 of 1907 (Cape) entitled the 

Huguenot. College Act, 1907, (hereinafter referred to as the 
Huguenot College Act). 

Who may be 2. Notwithstanding anything to the contrary in the Huguenot 
students. College Act contained. the college thereby incorporated and 

hereby designated ‘‘ The Huguenot University College” shall, 
in addition to the provision therein made, be a college for such 

“men approved by the council of the said college whose parents or 
guardians are domiciled within the limits of the school district   

 



of Wellington as constituted and for such men as may from time 
to time be students of local educational or training institutions : 
Provided that all-such men shall before admission be matricu- 
lated students. 

Substitution 8. Section fourteen of the Huguenot College Act is hereby 
offMinister amended by the deletion of the words “ Superintendent- 
of Education General of Education, or the officer for the time being directing 
joreSuperin- the department of education” and the insertion in place 
General. thereof of the words “ Minister of Education or any other 

Minister of State to whom the Governor-General may assign 
the administration of matters relating to higher education 
in the Union.” 

4, This Act may be cited for all purposes as the Huguenot 
College Act 1907 (Cape) Amendment (Private) Act, 1920, and 
shall be read as one with the Huguenot College Act 1907 (Cape), 
which together with this Act may be cited comprehensively as 
the Huguenot University College Acts, 1907-1920. 

Short title. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 57x AUGUST, 1920. 

van tijd tot tijd studenten mochten zijn van plaatselike onder- 
wijs- of opleidingsinrichtingen: Met dien verstande dat alle 
zodanige mannen véér toelating gematrikuleerde studenten 
moeten zijn. . 

3. Artikel veertien van de Hugenoten Kollege Wet wordt mits Vervanging 
deze gewijzigd door de schrapping van de woorden “ Superin- yan Superin- 
tendent-General of Education, or the officer for the time bein. generaal 
directing the Department of Education” en de invoeging in door 
de plaats daarvan van de woorden “Minister of Education or Minister van 
any other Minister of. State to whom the Governor-General ODd°™™s- 
may assign the administration of matters relating to higher 
education in the Union.” 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Hugenoten Kollege Wet 1907 (Kaap) Wijzigings (Private) 
Wet, 1920, en wordt geacht een geheel te vormen’met de 
Hugenoten Kollege Wet 1907 (Kaap) die met deze Wet gezamen- 
Ok aangehaald kan" worden als de Hugenoten Universiteits- 
kollege Wetten, 1907-1920. 

Korte titel 

  
  

BILL 
To extend further the period of operation of Act 

No. 1 of 1914 (Special Session) as amended by 
Act No. 37 of 1917, and Act No. 47 of 1919. 

WETSONTWERP 
Tot verdere verlenging van het tijdperk van geldig- 

heid van Wet No. 1 van 1914 (Buitengewone 
Zitting), zoals die gewijzigd is bij Wet No. 37 
van 1917 en Wet No. 47 van 1919. : 
  

  
  

(Introduced by the MintsTER OF France.) (Ingediend door de Minister vAN ‘Fivancren.) 

  
  

  

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

South Africa; as follows :— 
L, Anything to the contrary in the Public Welfare and Extension of’ 

date for og Moratorium Act 1914, in Act No. 87 of 1917 or in Act No. 47 
‘Not No, tof Of 1919 and notwithstanding. that the operation of those 
1914 (Special Acts would terminate on the tenth day of January, 1921, 
Session) and the provisions of those Acta, except those specified in the Schedule 
amendments to thts Act, shall continue in operation until the first day of 

" "July, 1922, or until such earlier date as the Governor-General 
is hereby authorised to fix by proclamation in the Gazette as 

' the date of the termination of such operation. 
Short title.” 2..This Act may be cited for all purposes as the Public 

~ Welfare and Moratorium Acts Further Extension Act, 1920. 

Schedule. 

PROVISIONS ‘THE OPERATION OF WHICH ARE NOY EXTENDED, 

“ Act No. 1 of 1914, Special Session: Paragraphs (2) and (/').of sub- 
section (1) of section iwo ; 

Act No 
Act No 
Act No 
Act No 

[A.B. 51—'20.] 

. l of 1914, Special Session :.. Section five ; 
. l of 1914, Special Session : Section: sia. 
. 87, of 1917: Sections three, four and five ; 
« 47 of 1819: Section three,   

  

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

als volgt :— 
1. Niettegenstaande het bepaalde in de Openbare Welzijn 

en Moratorium Wet 1914,.in Wet No. 87 van 1917 en in Wet Verlenging 
No. 47 van 1919 en niettegenstaande dat de geldigheid van van datum 
die Wetten een einde nemen zou op de tiende dag van Januarie van geldig- 
1921, zullen de bepalingen van die Wetten, met uitzondering wa Nol 
van die welke in de Bylage van deze Wet genoemd worden, blijven yan 1914 
gelden tot de eerste dag van Julie 1922 of tot zulk een vroegere (Buitenge- 
datum als de Goeverneur-Generaal hierbij gemachtigd wordt wone Zit- 
bij proklamatie in de Staaiskoerant vast. te stellen als de datum ting) nk en 
waarop hun geldigheid een einde nemen zal. doarean ‘ 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Openbare Welzijn en Moratorium Wetten Verlengings- xopte titel 
wet, 1920. , 

r ee 

: Bijlage. 

BEPALIN GEN WAARVAN DE GELDIGHEID NIET VERLENGD WORDT.. 

Wet No. 1 van 1914, Buitengewone Zitting ; Paragrafen (e) en (f) 
van sub-artikel (1) van artikel twee; 

'|Wet No. 1 van 1914, Buitengewone Zitting: Artikel vijf; 
Wet No. I van 1914, Buitengewone Zitting: Artikel zes; . 
Wet No, 37 van 1917: Artikels drie, vier en viff; 
Wet No. 47 van 1919: Artikel drie, 

[A.B. 51—'20.] 
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