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_PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. 

The following Government Notice is published for general 
information. , 

H. GORDON WATSON, 

Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town 30th March, 1921. 

No, 502.] [80th March, 1921. 

tC is notified that His Royal Highness the Governor- 
General has been. pleased to assent to the following 

Acts which are hereby published for general information :- 

PAGE | 

No. 1 of 1921. Additional Appropriation (1920-21) 
Act vee we we Ls 

No. 2 of 1921. Railways and Harbours Additional 
Appropriation (1920-21) Act... iv 

ii |   

DEPARTEMENT. VAN DE EERSTE MINISTER. 

De volgende Goevernements-Kennisgeving wordt ter 
algemene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON. 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 30 Maart 1921. 

No. 502.]_— - [30 Maart 1921. 

PPERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Koninklike 
- Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn 

goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten welke - 
hiermede ter algemene informatie gepubliceerd worden : 

BLADZ. 
No. 1 van 1921. Additionele Middelen (1920-21) Wet ii 

No. 2-van 1921. Spoorwegen en ‘Havens Additionele 
Middelen (1920-21) Wet wee iv



  

li UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MARCH, 1921. 

  

Exchequer 
Account 
charged with 
£1,645,782 
on revenue 
account. 

Exchequer 
Account 
charged with 
£575,222 on 
loan account. 

How money 
to be 

_ applied. 

No. 1, 1921.] 

ACT 
To apply a further sum not exceeding two million 

two hundred and twenty-one thousand and four 

pounds towards the service of the Union for the 

year ending on the thirty-first day of March, 

1921. 

  

No. 1, 1921. 

WET 
Tot aanwending van een verdere som niet te boven- 

gaande twee millioen twee honderd een.en twin- 

tig duizend en vier pond ten behoeve van de 

dienst van de Unie over het jaar eindigende de eén 

en dertigste dag van Maart 1921. 

  

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

. the Senate and the House of Assembly of tke Union of 
South Africa, as follows :— 

_. The Exchequer Account is hereby charged with such sums 

of money as may be required for the service of the Union (and 

chargeable to revenue account) during the year ending on the 

thirty-first day of March, 1921, not exceeding in the whole the 

sum of one million six hundred and forty-five thousand seven 

hundred and eighty-two: pounds. in addition to the sums 

charged by the Appropriation (1920-21) Act, 1920 (Act No. 

36 of 1920). 2 1, - ee . 
2. The Exchequer Account is further charged with such sums 

of money as may be required for the service of the Union (and 

chargeable to loan account) during the year ending.on the 

thirty-first day of March! 1921, not exceeding in the whole 

the sum of five hundred ‘and seventy-five thousand two hun- 

dred and twenty-two pounds in addition to the sums charged 

by the Appropriation (1920-21) Act, 1920 (Act No. 36 of 
1920). - i ~ 

3. The money appropriated by this Act shall be applied to 

the services detailed in the Schedule hereto, and more particu-, 

larly specified in the Estimates of Additional Expenditure 

[U.G. 8—1921] as approved by Parliament, and to no other 
. purpose. ° 

Short title. 4, This Act may be cited for all purposes as the Additional 
Appropriation (1920-21) Act, 1921.   

  

ye HET. BEPAALD door Zijn Majesteit deZKoning, de. 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als‘ ~ 

volyt :— | 

L. De Schatkistrekening wordt hiermede belast met zodanige Schatkist- 

sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst van de Unie releening 

(en ten bezware van de inkomsterekening) gedurende het jaar $1,645,789 

eindigende de één én dertigste dag van Maart 1921, niet te op inkomste- 

bovengaande de gezamenlike som van één millioen zes rekening. 

honderd en.vijf en. veertig duizend zeven. honderd’.twee en 

tachtig pond, benevens' de sommen uitgetrokken bij de 
Middelen (1920-21); Wet, 1920 (Wet No. 36 van 1920). 

2. De Schatkistrekening wordt verder belast met zodanige Schatkist- 

sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst van de Unie (en ten rekening 

bezware';van de leningsrekening): gedurende het jaar eindi- eee 

gende de één en dertigste dag van Maart 1921, niet te boven- op lenings- 

gaande de gezamenlike som van vijf honderd vijf en zeventig rekening. 

duizend twee honderd twee en twintig pond, benevens de 

sommen uitgetrokken bij de Middelen (1920-21) Wet, 1920 

(Wet No. 36 van 1920). 
8, Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld zal worden 

aangewend ten behoeve van de diensten opgenoemd in de 

aangehechte Bijlage en meer in het biezonder vermeld in de 

Begroting van Additionele Uitgaven [U.G. 8—1921] zoals 

door het Parlement goedgekeurd, en voor geen ander doel. 

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

alg de Additionele Middelen (1920-21) Wet,. 1921. 

Hoe het geld. 
moet worden 
besteed.
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Bijlage. 

- No. van oe 
No. of Title of Vote. Amount. |begrotings- Titel van Begrotingspost. Bedrag. 
Vote. , _ post. 

/ . (Ten bezware van. Inkomsterekening)..-—--- -|— 
(Chargeable to Revenise ; Account). £ 1 Zijn— Koninklike Hoogheid de Goeverneur- |’ 

1” j His Royal Highness the. -Governor-General 2,918 Generaal.. . a + a 2,918 
4 Prime Minister * 300 4 | Eerste Minister . 800 
5. Treasury See mee 22,0501: 5 ‘Thesaurie .. a ve lee 22,050 

6. Public, Debt. os 121,950 6 Publieke Schuld .. .. oe 121,950 
oT Pensions, :.° . 93,195 7 Pensioenen . 93,195 
8 Provincial Adrministiations 199,000} ~~ 8 Provinciale Adniinistraties 199,000 

. 9. ‘| Miscellaricous Services — ben 10,500 9 . |.Diverse Diensten. . ae 10,500 
_10. || High Commissioner in - London , : 2,925 10 Hoge Kommissaris ‘in Londen “aa 2,925 

TL | Inland Revenue .. ees ee ee 2,514 ll Binnenlandse Inkomsten.’. : 2,514 
12 Customs and Excise 5,600 12 Invoerrechten en Aksijns 5,600 

--15: --. |-Superior- Gourts-- a. -- er ee 20,457 15 Hogeré Hoven . 20,457. 
16 Magistrates. . . oe 16,646 16. | Magistraten 16,646 
17. | Prisons and Reformatories eee 75,990 17 ‘Gévangeriissen en ‘Verbsterhuizen 75;990 
19°. | Defence + ee, 32,000 19 | Verdediging _ . 32,000 

“20 °° |'Intetior =... 29,762 20 -| Binnenlandse Zaken : cf). 29,762 
21 Mental Hospitals and Leper Institutions 45;500 21 Hospitalen voor Goesteskranken ‘en Géitichton _ 7 
22. |-Printing ‘and Stationery .« . 82,550 voor Melaatsen 45,500 
24 Native.-Affairs 16;600 22 Drakiwerk ‘eh Schtijfbehsstten’ . 82,550 
25 ‘Mines and Industries. 10,192 24 Naturellézaken, 16,600 - 
26 Higher Education’ and ° Child Welfare « 23,050 25 Mijnwézen en Industrieén. 10,192 
27 “Agricylturés : 52,550 26 Hoger Onderwijs éti Kinderzorg 23,050 
28° Agriculture’ (Education) « 2,195 27 Landbouw .. - . 52,550 
29. |.Forestry;  .. , 5,000 28 Landbouw (Onder) 2,195 
80 ‘Posts, ‘Telegraphs ‘and Telephones 186.000; 29 Boswezen 5,000 
31 Public Works... 79,100 30 Post- Telegraaf- en Telefoonwezen 186,000 
32 Lands, Deeds and ‘Surveys 22,238 31 Publieké Werken . 79 100 . 
33 ‘Irrigation .. - ‘8,000 32 Landen, Registratickantoren en Opmetingon.. 22,238 
34 Adjustment of Salaries, “Wages and Allowances 400,000 33 Besproeiing 8,000 
35 ‘Relief of Distress... ++) ee. oes . 77,000 34 Regeling van Salarissen, Eonén en Toolagen .» |. 400,000 

; ~ sO ——- 35. Leniging van Nood o se. ee ve 77, 000 
: £1,645,782 |—_——___ * 

: £1;645,782 - 

{ _Xo. van (Dei . ” 
| No. of Title of Vote. Amount. |begrotings- Titel van Bogrotingspost. Eedrag. 

_ Vote. — post. 

a : “(Chargeable ¢ to, “Loan Account): - . (Ten bezivare van Leningerekening). 

B. Public Works. .. . . 148,922 B. ‘Publieke Werken .. . 148 8,098, 

D. Lands and Settlements te , 25,000|- D. ‘Landen én Nedériettirigeii oe 25, 000 * 

F. ‘Local Works and-Loans’.. | ” 210,000) _ ¥F. | Plaaiselike Werken eon Leningen 210,000 - 

Wi Post War Expenditure: . we 1¥0,000 J. Na-de-Oorlog Kosten wu) ee ne 110,000 
L. Agriculture ae we oe 7,000 L. Landbouw.. —. ee °. oe oe 7,000 

M.: Police oe . 60,000 M. ‘Politie . .. , 60,000 
N. Capital for “Advances. 15,000 N. : Kapitaal voor Voorschotiain 15,000" 

. £575,222 £575,222: 

SUMMARY. KORTE INHOUD. 

“Amount chargeable to revenue, account . £1,645,782 Bedrag ten bezware van inkombtérekening £1,645,782 . 

Arfiount chargeable to” loan account we 575,222 Bedrag tén bezwdre van: loningsrokening: 575,222 

Total « £2,221,004° Totaal .. ... «. £2,221,004. 

Boo 

 



  

“act 
To apply a further sum of money not exceeding three 

million nine hundred and twenty-five thousand 
‘two hundred and five pounds from the railway 
and harbour fund for the service of the financial 
year ending the thirty-first day of March, 1921. 

- oF 

No. 2, 1921.] 

Tot aanwending van een verdere som van niet meer 
dan drie millioen negen honderd en vijf.en twintig 
duizend twee honderd en vijf pond uit het 
spoorweg- en havenfonds voor de dienst van het 
financiele jaar eindigende de een en dertigste 

_dag van Maart 1921. mS 
  
  

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

South Africa, as follows :— , a 

Railway and <1, The railway and harbour fund of the, Union is hereby 
Harbour be charged, towards the service.of the financial year ending the 
charged with thirty-first day of March, 1921, with a sim of money not 
£2,217,705 exceeding in the aggregate for revenue services of two million 
for revenue two hundred and seventeen thousand seven. hundred and five 
Services. pounds, in addition to the sum provided by the Railways and 

Harbours Appropriation (1920-1921) Act, 1920 (Act No: 37 
of 1920). 

Railway and '2..‘The railway. and charbour fund is further charged with 

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

als. volgt:— .  ~ , 
1. Het spoorweg- en havenfonds van de Unie wordt 

belast ten behoeve van de dienst van het financiéle jaar eindi- fonds t 
gende de één en dertigste dag van Maart 1921 met een geld- worden, 
som in het geheel niet te boven gaande voor inkomstediensten belest met 
twee'millioen twee honderd en zeventien duizend zeven honderd £2,217,705 
en vijf pond, boven en behalve de som aangewezen bij de VOO'™ 
Spoorwegen en Havens Middelen. (1920-1921) Wet, 
(Wet No. 37 van 1920). , ; 

2. Het spoorweg- en .havenfonds wordt ,verder belast met Spoorweg- 
zulke geldsommen als nodig mochten zijn voor spoorwegen- en © haven- 

xray . ‘an: . ., ae : fonds te Vi - ‘ 2; . ’ Un - ha ens kapitaal en ’v erbeteringsdiensten van de ne voor worden be- 

hierbij Spoorweg- 
en haven- 

komste- 
1920 diensten.. 

Harbour __ stich sums of money as may be required for railway and harbourlhet. financiéle jaar eindigende de één en dertigste dag van last mot 
Bund £0 Pe capital and betterment services of the Union for the financial|/Maart 1921, in het geheel niet te boven gaande de som van £1,707,500 

£1,707,500 year ending the thirty-first day of March, 1921, not exceeding|één millioen zeven honderd en zeven duizeud vijf honderd YOO" 
foreapital in the aggregate the sum of one million seven hundred and pond. kapitaal-en 

and better- seven thousand five hundred pounds. nate 

vices. on mS . i no ’ diensten. 

How moneys 8. The moneys appropriated by this Act for revenue services 
‘to be shall be applied to the purposes set forth in the First Schedule 

~spplied. to this Act and more particularly specified in the. Estimates 
of Additional Expenditure (U.G.- 15—1921)-for the said 
financial year as approved by Parliament, and-for capital and 
betterment services to the purposes expressed in the Second 
Schedule to this Act, the money for the latter services being 
met from the sources set out in the Third Schedule. , 

Minister’ 4, With the approval of the Minister of Railways and 
may Harbours a.saving on any one of the heads set out in the 
authorise First Schedule may be made available for the excess of ex- 

variations. penditure-on any other head: .Provided that no excess shall 
be incurred on the-sums appearing in the second column of the 
said Schedule nor shall savings thereon be available for any 
purpose other than that for which the money is hereby appro- 
priated as indicated in the said Schedule. 

5. This Act may be cited for all purposes as the Railways Short title. y q ud] 
and Harbours Additional Appropriation (1920-1921) Act, 1921.   

3. Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld voor inkomste- Hoe het geld 
diensten moet worden aangewend voor-'de doeleinden aange- ™°et wor- 
geven in de Eerste Bijlage van deze Wet en meer in het biezon- 9°7 Pesteed- 
der verniéld in de Begroting van Additionele Uitgaven (U.G. 
15—1921) voor het genoemde financiéle jaar zoals door het 
Parlement goedgekeurd, en voor kapitaal- en verbeterings- 
diensten voor de doeleinden aangegeven in de Tweede Bijlage 
van deze Wet, zullende het geld voor laatstgenoemde diensten 
worden verkregen van de bronnen aangegeven in de Derde 
Bijlage. 

4, Met de goedkeuring van de Minister van Spoorwegen en Minister kan 
Havens kan een besparing onder een van de hoofden aan- %Wijking 
gegeven in de Eerste Bijlage beschikbaar gesteld worden voor °°°*#8™ 
de meerdere uitgaven onder enig ander hoofd: Met dien 
verstande dat de sommen voorkomende in dé tweede kolom 
van de genoemde Bijlage niet overschreden mogen worden en 
evenmin besparingen daarop gemaakt aangewend mogen 
worden voor een ander doel dan dat waarvoor het geld hierbij 
wordt toegestaan als aangeduid in de genoemde Bijlage. 

5. Deze Wet kan voor alle docleinden worden aangehaald Korte titel. 
as de Spoorwegen en Havens Additionele Middelen (1920-1921) 

et 1921. ,
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First Schedule. Eerste Bijlage. 

Column 1, |.Column 2. Kolom 1, | Kolom 2, 

Railways : £ . £ Spoorwegen : £ £ 
General Charges .. + 20,000 Algemene 7Onkosten . 20,000 
Maintenance of Rolling Stock .. 290,000: Onderhoud ivan {Rollend {Matorice 290,000 
Running Expenses . 340,000 | Jrembooponkosten' + 340,000 
Traffic Expenses .. 340,000 Vervoerkosten : 340,000 
Catering Service .. 159,000 Verversingsdienst 159,000 
Bookstalls, Advertising, ‘ete. . we 20,000 Boekstallen, Advertenties,- enz. 20,000 
Bedding Equipment of Trains .. +» | 26,000 Beddegoeduitrusting van ‘Treinen 26,000 Miscellaneous . 893,096 [Allerlei Onkosten! .. 893,096 

~ Harbours: Havens : 
Maintenance ‘and. Upkeep 60,000 Onderhoud en Instandhouding 60,000 

. Lighthouses, Beacons, - etc. 6,000 Vuurtorens, Bakens, enz. . 6,000 Interest ‘on Capital . oe ; 18,172 Rente op Kapitaal 18,172 
Miscellaneous . . tee - | 8,632 Allerlei Qnkosten ' 8,632 

: | 
Steamships : . ot Stoomschepen : 

Maintenance, Working and t Depreciation 35,605 Onderhoud, Eksploitatie en Waardever- 
Miscellaneous ve Lose ve | 1,200 mindering . 35,605 : 

$$ Allerlei Onkosten 1,200 £2,217,705 
&: * £2,217,766 

Second Schedule. Tweede Bijlage. 

Additional _ Additionele 
Head. Appropriation required Hoofd. Middelen*vereist 1920-1921. 1920-1921. 

£ £. Construction of Railways 2,500 Aanleg van Spoorwegen 2,500 Working Capital 1,705,000 Bedrijfskapitaal .. . 1,705,000 

£1,707,500 £1,707,500 

Third Schedule. es 
Derde Bijlage. 

SoURCE FROM WHICH FUNDS WILL BE PROVIDED. Bron waarvurr FONDSEN ZULLEN WORDEN VERSTREKT. 

Saving on provision under Heads Nos. 2, 3 and 4 (Act Besparing op voorziening onder Hoofden Nos. 2, 3 en 4 No. 37 of 1920) er £1,707,500; “(Wet No. 37 van 1920) .. . . [£1,707,500 

SUMMARY. OPsOMMING. 
Revenue Services (First Schedule) .. £2,217,705| Ty komstediensten (Eerste Bijl ’ jlage) .. £2,217,705 
Capital and Betterment Services (Second Schedule) 1,707,500 Kapitaal- en Verbeteringsdiensten (Twweede Bijlave) 1,707,500 

£3,925,205 
£3,925,205   

  

Printed by the Carn Times Liuirep, Gape Town.—C.873.
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Hxchequer 
account 
charged with 
£5,500,000 
on revenues 
account and 
£1,500,000 
on loan . 
account. 

Sums issued 
under this 
Act to be - 
advances in 
anticipation: 

Short title. 

_ South Africa, ‘as follows:—-—- 

£6,500,000 
maybe — 
issued out 
of railway 
and harbour 
fund. 

Sums issued 2, All sums,issued under the provisions of this Act shall be 

aces on account of grants to be made by 

Railways and Harbours Appropriation Act 
under this 
Act to ke 
deemed to be 
advances in 
anticipation. 

Short title. 
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No. 3, 1921.] 

ACT 
Te apply a sum not exceeding seven million pounds 

on account of the service of the year ending 

the thirty-first day of March, 1922. 

‘No. 3, 1921.] 

WHT 

Tot aanwending van een som niet te bovengaande 

zeven millicen pond ten behoeve van de dienst 

over het jaar eindigende de een en dertigste dag 

van Maart 1922. 

  
  

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

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— ‘ 

1. On and after the first day of April, 1921, there may be 

issued out of the Exchequer Account such sums, of money, 

not exceeding in the aggregate the sum of five million five 

hundred thousand pounds for revenue services and one 

million five hundred thousand. pounds for loan services 

as may from time to time be required for the service of the 

Union for the year ending the thirty-first day of March, 

1922, until such time as provision is made therefore by Parlia- 

ment in an Appropriation Act. = 

2, All sums issued under the provisions of this Act ‘shall be 

deemed to be advances’ on account. of grants to'be made by 

‘Parliament ‘in an Appropriation Act for the year ending the 

thirty-first day of March, 1922, and immediately on the com- 

mencement of such Appropriation Act, this Act shall cease 

to have effect.and issues already made hereunder shall be 

deemed to be issues under that Appropriation Act, and shall 

be accounted for in accordance with the provisions thereof : 

daarvan reeds getrokken gelde 

kracht van die Middelen Wet, zullende zij overeenk 

1J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat : 

en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als volgt:-— 

1. Op en na de eerste dag van April 1921 kunnen wit de Schatkist- 

Schatkistrekening zulke sommen worden getrokken, in het rekening 

geheel niet te bovengaande de som van. vijf millioen vijf Peat OO 

honderd duizend pond voor 

f honderd duizend pond voor leni 

van tijd tot tijd benodigd mochten zijn voor de dienst van £1,500,000 

de Unie over het jaar eindigende de één en dertigste dag van a lenings- 

Maart 1922, tot tijd’ en wijle daarin door het Parlement bij ™ ening: 

een Middelen Wet voorzien wordt. 

2, Alle uit kracht van deze Wet getrokken sommen worden Sommén 

beschouwd als voorschotten op rekening van gelden door het ingevorge 

Parlement bij cen Middelen Wet te worden toegestaan voor gotrolsken 

het jaar eindigende de éénen dertigste dag-van Maart 1922, en worden 

onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige’Middelen ‘Wet, beschouwd 

treedt deze Wet buiten wetking en worden’ -uit racht als VOor- 
ae re ~., lopige vuor- 

n beschouwd als witgi on wt schotten. 
omstig .de 

inkomstediensten eN  €€N op inkomste- 

millioen vij ngsdiensten, als rekening en - 

voorschriften daarvan worden verantwoord : 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende 

Provided that no services upon which expenditure has not 

been incurred during the financial year ending the thirty-first 

arch, 1921, or for which there is-no statutory authority, day of M 
shall be deemed to be authoriz 

3. This Act may be cited f 
tion (Part) Act, 1921. 

ed under this Act. 

No. 4, 1921.] 

app 
‘dred thousan 
of the railways and har 

the year ending the t 

1922. ; 

To 
d pounds on account of the servic 

bours administration fo 

or all purposes as the Appropria- 

ly a sum not ,exceeding six million five hun- 

hirty-first day of March, 

het financiéle jaar eindigende de één en dertigste dag van 

Maart 1921, geen uitgaven gedaan zijn, of waarvoor. geen 

machtiging bij de wet verleend is, beschouwd zullen worden 

Jingevolge deze Wet te zijn gemachtigd. 

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

als de Middelen (Gedeelte) Wet, 1921.)   
No. 4, 1921,] | . 

WET 

Tot aanwending van een som van ten hoogste zes 

millioen vijf honderd duizend pond ten behoeve 

van de dienst vai de spoorwegen- en havens- 

administratie over het jaar eindigende de éen en 

dertigste dag van Maart 1922. 

€ 

x 

  

      
  

-»B IT ENACTED by the King’s ‘Most Excellent Majesty, 
sembly of the Union ot 

the Senate and tlre’ “House of As 
‘ 

"1. On and after the first day of April, 1921, there may be 

issued out of the railway and harbour fund for revenue and 

loan services of the railway administration of the Union, such 

not exceeding in the aggregate the sum. of 

hundred thousand pounds as may from 
and harbours service 

first day of 

March, 1922, until such time as provision is made therefor 

by Parliament in a Railwaysand Harbours Appropriation Act, 

sums of monéy, 
six million five 
time to time be required for the railways 

of the Union for the year ending the thirty- 

‘deemed to be adva 
Parliament in a 
for the year end 

immediately on t 

hereunder shall be deemed to be 1 

tion Act, and shall be 

provisions -thereof : 

Provided that’ no servi 
been incurred during the- 

day of March, 1921, or for whi 

shall be deemed to be authorized under this Act. 

3. This Act may be cite 

Harbours Appropriation ( 

ces upon 

Part). Act, 1921. 

ing the, thirty-first day of, March, 1922, and 

he. commencement of ‘such Appropriation Act, 

this Act shall cease t0 have effect and ‘issues already made 

ssues under that Appropria- 

‘aecounted for in accordance ‘with the 

which expenditure has not 
financial year ending the thirty-first 

ch there is no statutory authority, 

d for all purposes as the Railways and 

[s HET BEPAALD door .Zijn -Majesteit. de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Atrika, 

als volgt :— a a 

1. Op en nade eerste dag van April 1921 kunnen uit het 

spoorweg- en havenfonds ten~ behoeve “van inkomste- en 

lenings-diensten van de spoorwegadministratie van ‘de. Unie 

zulke sommen’ worden. getrokken, gezamenlik niet te boven- 

gaande het bedrag ‘van Zes millioen vijf honderd duizend worden 

pond als van tijd tot tijd -henodigd mochten zijn voor de getrokken: 

spoorwegen- en havensdienst van de Umie over. het jaar. be 

eindigende de één en dertigste dag van Maart 1922 tot: tijd 

en wijle daarin door het Parlement bij. een Spoorwegen en 

Havens Middelenwet voorzien. wordt. ; / 

9 Alle krachtens deze Wet getrokken sommen worden ge- Sommen 

acht-voorschotten te zijn op rekening van gelden door het ingevolge 

Parlement bij een Spoorwegen en Havens Middelenwet ‘te deze wet 

worden bewilligd voor het: jaar eindigende de één en dertigste erorden, 

dag van Maart 1922. Onmiddellik na de invoéring van zoda- geacht 

nige ‘Middelenwet, treedt deze Wet buiten.werking en worden voorlopige 

wit kracht daarvan reeds getrokken gelden geacht krachtens vee iter! 

die Middelenwet te zijn getrokken, zullende ij overeenkom- te zijn, | | 

stig de voorschriften daarvan worden vérantwoord:-- — 

Met dien verstande dat’ geen.diensten, waarvoor gedurende 

het financiéle jaar eindigende dé’ één-en dertigste dag van 

Maart 1921 geen uitgaven ‘gedaan zijn of waartoe -geen 

machtiging bij de wet verleend is, geacht. worden ingevolge 

deze Wet te zijn gemachtigd. ‘ 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehadld worden Korte titel: 

als de Spoorwegen en Havens Middelen (Gedeelte) Wet, 1921. 

£6,500,000 
kunnen 
uit het 
spoorweg- ¢ 
havenfonds 
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UNION OF SOUTH AFRICA. 

Government Gazette 
(Published on Fridays.) 

  

  

SUBSCRIPTION RATES. 

The subscription sates to the Union Gazette (including 
Official Gazette of the High Cammissioner, Gasettes Extra- 
ordinary, and Supplements, with’ Quarterly Index) are as 
follows :— 

#1 for‘six months (post free). 
42 for twelve months (post free). 
Price per single copy, 6d. 

“_  Ali-‘subscriptions are payable in advance and must be. 
forwarded to the Government Printer, Box 373, Pretoria. 
Subscriptions. for a shorter period than six months cannot 

_ be accepted and must commence on the 1st of any month. 

ADVERTISEMENTS. 

“ Rates’ of advertising are as follows :— 
5s. per inch single column, repeats 3s. 

oo, los. per inch double column, repeats 6s. 
ee 158. per inch treble column, repeats gs. 

  

In order to arrive at the approximate space which an 
_ advertisement will occupy, advertisers should count the 
words in .the body of the advertisement, and reckon— 

.For single column, 6 words to the line; 
* For double column, 14 words to the line: 
For treble column, 21 words to the line; 

and 8 lines to the inch. 

in each case an. additional half-inch at top and bottorn 
should be allowed for heading and signature respectively. 
FRACTIONS OF AN INCH TO BE RECKONED. AN INCH. . 

Notices to Creditors and Debtors in the Estates of 
Decéased Persons and Notices by Executors concerning 

. Liquidation Accounts lying for inspection are published 
in schedule form at 8s. per Estate. - 

‘A fixed charge of 12s. per Estate is made for publishing 
notices in the scheduled forms prescribed in the’ Regula- 
tions made under the Insolvency Act, 1916. 

Notices of acceptance of complete specifications in 
respect of Applications for Letters Patent are inserted in 
three consecutive issues for 10s. 

Applications for Naturalization, including copy of 
Gazette, are inserted for 5s. 6d. 

ONLY LEGAL ADVERTISEMENTS ARE ACCEPTED FOR PUBLICA- 
TION..in the Gazette, and are subject to the approval of the 
Government Printer, who can refuse to accept or decline 
further publication of any advertisement. 

Manuscript of advertisements should be written on cne 
side, of the. paper only, and all proper names plainly 
inscribed ; in the event of any name being incorrectly 
printed as a result of indistinct writing, the advertisement 
can only be republished on payment of the cost of another 
insertion. . 

No “ADVERTISEMENT CAN BE INSERTED UNLESS IT IS 
PREPAID. - 

All cheques, bank drafts, postal orders, or money orders 
must be made payable to the Government Printer, Pretoria, . 

* and ctossed’’“‘ National Bank of South Africa,’ Cheques _ 
» will only be accepted when ‘initialed by the Bank. 

F. W. KNIGHTLY, 
Government Printer. :   

“Staatskocrant - 
‘VAN DE UNIE VAN: ZUID-AFRIKA. 

(Verschijnt elke Vrijdag.) 
  

iINTEKENGELD. 
  

Het intekengeld voor de Unie Staatskoerant (insluitende 
de Offictéle Koerant van de Hoge Kommissaris, Buitenge- 
wone Staatskoeranten en Supplementen, met kwartaal- 
index), is als volgt:— - 

41 voor zes maanden (postvrij). — 
#2 voor twaalf maanden (postvrij). 
Prijs per los eksemplaar, 6d. 

Alle intekengelden zijn vooruit betaalbaar en moeten 
verzonden worden aan de Goevernementsdrukker, Postbus 
373, Pretoria. /ntekengelden voor een tijdperk korter dan 

_ ges maanden kunnen niei worden aangenomen en moeten 
lopen van af de iste dag van enige maand. 

ADVERTENTIES. 

Het advertentie-tarief is als volgt:— 

ss. per duim, enkele kolom; herhalingen 3s. 
10s. per duim, dubbele kolom-; herhalingen 6s. 
15s. per duim, drievoudige kolom; herhalingen os. 

  

  

  

Ten einde ongeveer de ruimte die een advertentie in zal 
nemen te berekenen moeten.adverteerders de woorden 
tellen in de advertentie, en wel als volgt :— 

Voor enkele kolom, 6 woorden per regel; 
Voor dubbele kolom, 14 woorden per regel; 
Voor drievoudige kolom, 21 woorden per Tegel ; 

en 8 regels per duim. 

In elk geval moet een halve duim buitendien voor het 
hoofd en de voet berekend worden voor de titel en onder- 
tekening respektievelik. GEDEELTEN VAN EEN DUFM MOETEN 
ALS EEN VOLLE DUIM WORDEN BEREKEND. 

Kennisgevingen aan Krediteuren en Debiteuren in de 
Boedels van Overleden Personen en Kennisgevingen door 
Eksekuteuren betreffende Likwidatie-rekeningen ter in- 
spektie liggende, worden gepubliceerd in schedulevorm 
tegen §s, per Boedel. 

Een vastgesteld bedrag van i2s. per Boedel wordt 
berekend voor ’t publiceren in schedulevorm van kennis- 
gevingen voorgéschreven door.de Regulaties opgetrokken 

onder de Insolventiewet, 1916. 
Kennisgevingen van aanneming van " volledige specifi- 

katies met betrekking tot Applikaties voor Oktrooibrieven 
worden voor ros. in drie achtereenvolgende uitgaven 
geplaatst. 

Applikaties voor Naturalisatie, insluitende kopie van 
Staatskoerant, worden voor 5s. 6d. geplaatst. 

ALLEEN DOOR DE WET VEREISTE ADVERTENTIES . WORDEN 

AANGENOMEN VOOR PUBLIKATIE in de Staatskoerant en zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van de Goevernements- 
drukker, die kan weigeren advertenties aan te nemén of 
verder te publiceren. 

Het manuskript van advertenties moet slechts op één 
zijde van-het papier geschreven worden en alle eigennamen 
moeten duidelik worden geschreven; ingeval enige naam 
onjuist gedrukt wordt tengevolge van onduidelik schrift 
kan de advertentie alleen opnieuw gepubliceerd worden 
tegen betaling van de kosten van een herhaling. 

GEEN ADVERTENTIE KAN WORDEN GEPLAATST DAN WANNEER 
DAARVOOR VOORUIT BETAALD IS. 

Alle cheques, bankwissels, postorders of postwissels _ 
moeten worden uitgemaakt op naam van dé Goeverne- 

‘ mentsdrukker, Pretoria, en. gekruist “ Nationale Bank van “ 
Zuid-Afrika.’” Cheques gullen alleen aangenoinen worden 
wanneer ondertekend door de Bank. i, ee 

F. W. KNIGHTLY, : 
Goevernementsdrukker.


