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Government Notices.-Goevernements Kennisgevingen. 
  

DEPARTMENT OF RAILWAYS AND HARBOURS. 
  

The following Government Notices are published far 
general information. 

W. W. HOY, 
General Manager. 

Office of the General Manager, Johannesburg. 

  

* No. 616.] [19th April, 1921. 

The following Employees’ Staff Regulations framed 
under Section 88 of the Railw ays and Harbours Service 
Act, 1912, have been approved by His Royal Highness 
the ‘Governor- General and are issued for general informa- 
tion. 

These ‘Regulations, unless otherwise stated, operate 
on and from Ist April, 1921, and, except where provided 
to the contrary, cancel all regulations dealing with the . 
same subjects which have hitherto been 1n operation. 

  

EMPLOYEES’ STAFF REGULATIONS. 
  

CHAPTER Tf. 

  

PRELIMINARY. 

(1) In the interpretation of these regulations the 
words and expressions used therein shall have the several 
meanings assigned to them in the Railways and Harbours 
Service “Act, 1912 (hereinafter referred to as ‘‘ the Act’’), 
unless the context otherwise indicates, and the term 
“‘ employee ’’ shall in addition be understood to include 
persons drawing an annual salary holding any position 
provided for in the Employees’ Pay Schedules, or such other 
position as may be decided by the General Manager to be 
that of an employee, 

provided— 

(a) that any servant holding a position referred to 
in this regulation shall ‘continue to be remu- 
nerated at the scale of salary applicable to him 
on the 8lst December, 1912, or such higher 
annual rate of pay as may have been specially 
agreed upon since that date, unless he has 
elected to accept the basis and scale of pay 
which have been laid down for his grade under 
these regulations ; 
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DEPARTEMENT VAN SPOORWEGEN. EN HAVENS. 
  

De volgende Goevernements Kennisgevingen worden 
ter alpemene informatie gepubliceerd. 

WwW. W. HOY, 
Algemene Bestuurder. 

Kantoor van de Algemene Bestuurder, J ohannesburg. 
  

*x No. 616.] [19 April 192t. 
De volgende Personeelregulaties voor geémployeerden, 

opgesteld krachtens sektie acht en tachtig van de Spoor- 
weg- eu Havendienst Wet, 1912, zijn goedgekeurd door 
Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-generaal en 
worden ter algemene ‘informatie vepubliceerd. 

De regulaties, tenzij anderszins vermeld, komen in 
werking van af 1 April 1921, en behalve waar anders- 
“ins voorzien, kanseleren alle. ‘regulaties handelende met 
dezelfde onderwerpen, die tot heden in werking waren. 

PERSONEELREGULATIES VOOR 

, GEEMPLOYEERDEN. 
  

HOOFDSTUK I. 
  

VOORAFGAANDE ‘BEPALINGEN. 

1. (1) Bij, de uitlegging van deze regulaties zullen de 
woorden en termea daarbi] gebruikt de onderscheidene 
betekenissen hebben daaraan toegekend bij. de Spoorweg- 
en Havendienstwet, 1912 (hierna genoemd ‘‘de Wet’’), 
tenzij de samenhang anders aanwijst, en de term “‘ ge- 
employeerde’’ zal bovendien geacht worden personen in te 
sluiten die een jaarliks salaris trekken, en enige betrek- 
king bekleden waarvoor in de Geémployeerden Loon- 
schedulen voorziening is gemaakt, of zodanige andere 
betrekking als de Algemene Bestuurder mag besluiten 
dat van een geémployeerde te zijn, 

behoudens— 
(a) dat enige dienaar die een van de betrekkingen 

bekleed waarnaar in deze regulatie verwezen 
wordt zal voortgaan de emolumenten te ontvan- 
gen volgens de schaal van salaris op hem van 
toepassing op 31 TDexsember 1912, of zodanig 
hoger tarief van loon als, sinds dien datum, 
speciaal mogen goedgevonden zijn, tenzij hij 
zal verkiezen de grondsiag en schaal van be- 
taling aan te nemen die voor zijn graad zijn 
neergelegd onder deze regulaties; 

fr
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(b) that the application of the term “ employee ”’ 

to any such servant who at the date of Union 

was remunerated at an annual salary and has 

been allowed to retain an annual salary, shall 

not deprive such servant, if retrenched or pen- 

sioned, of the right of being retrenched or 

pensioned on the scale which would have been 

applicable under any Act governing him at 
the date of Union; 

(c) that any such servant who has been allowed to 

retain any annual scale of salary applicable to 

him, and whose position has been graded in the 

salaried establishment shall be regarded as a 
salaried officer, notwithstanding the terms of 
this regulation, and shall be granted the 

privileges of a salaried officer, subject to such 

limitations as may be provided in these regula- 
tions. 

(2) The terms “‘ substantive rate of pay’’ or * sub- 

stantive wage’? shall mean the daily or monthly rate of 

wages, as the case may be, exclusive of all allowances of 

any description. 

(3) The term ‘‘ district standard rate’? shall mean 

the inclusive rate of pay applicable to employees classified 

in the Artisan Pay Schedule for the district in which 

employed. 

2. The term “head of department” shall mean 

The General Manager, 
The Chief Civil Engineer, 
The Chief Mechanical Engineer, 
An Assistant General Manager, 
The Chief Railway Storekeeper, 
The Chief Accountant, or 
any officer who is lawfully acting in the place 

of one of the above-mentioned officers ; 

and the term ‘‘ sub-head of department ”’ shall mean 

A Chief Assistant to the General Manager, 
The Assistant to. Chief Civil Engineer, 
The Construction Engineer (Headquarters), 
The Director of Railways, 
A Divisional Supérintendent, 
A Maintenance Engineer, 
The Catering Manager, 
The Assistant to the Chief Mechanical Engineer, 
A Mechanical Engineer, co 
A Superintendent, 
An Assistant Superintendent, 
A District Superintendent, 
The Assistant Chief Railway Storekeeper, 
An Assistant to the Chief Railway Storekeeper, 
A Railway Storekeeper, or 

any officer who is lawfully acting in the place 
of one of the above-mentioned officers, and 
any other officer who may be appointed by 
the General Manager as a sub-head of 
department. 

8. Subject to the limitations imposed in such powers 
as may be delegated by thé Governor-General under the 
Act, ov by these regulations, or by the Administration 
or General Manager, consistent with the Act and these 
regulations, and subject also to such restrictions as may 
be implied by these regulations, or may be imposed by 
competent authority, any head or sub-head of department 
may exercise such authorities and powers as may be neces- 
sary for the proper carrying out of these regulations. 

A. (2) The General Manager may delegate to any 
officer the power to exercise in his name and on his behalf 
any of the authorities and powers necessary for the 
carrying out of these regulations: 

(b) Subject to such limitations as the General 
Manager may impose from time to time, the Assistant 
General Manager at Headquarters, and a Chief Assistant 
to the General Manager, may exercise in the name and on 
behalf of the General Manager any of the authorities. or 
powers vested in the General Manager by the Act or these 
regulations. 

5. No privilege or allowance granted under these 
regulations shall be taken as conferring any right on any 
servant,   

(b) dat de toepassing van de term “ geémploy- 
eerde’’? op enig zodanige dienaar die op de 
datum van de Unie tegen een jaarliks salaris 
betaald werd, en toegelaten is een jaarliks 
salaris te behouden, zodanige dienaar niet van 
het recht beroven zal, indien afgedankt of 
gepensioneerd, van te worden afgedankt of 
gepensioneerd volgens de schaal welke van toe- 
passing zou zijn onder enige wet waardoor hij 
op de datum van de Unie beheerd werd; 

(c) dat enig zodanige dienaar, die toegelaten is 
enig jaarlikse schaal van salaris op hem van 
toepassing te behouden, en die een graad heeft 
bij het gesalarieerde personeel ondanks de 
termen van deze regulatie als een gesalarieerd 
ambtenaar zal beschouwd worden, en zal aan 
hem worden toegestaan de voorrechten van een 
gesalarieerde ambtenaar, onderworpen aan 20- 
danige bepalingen als in deze regulaties neer- 
geleed worden. . 

(2) De term ‘“‘werkelik tarief van betaling’’ of 
‘‘werkelik loon’’ sullen beduiden de dagelikse of maan- 
delikse schaal van loon zoals het geval mag zijn, buiten 
alle toelagen van welke aard ook. 

(3) De term ‘“‘ distrikt-standaard-loontarief”’ zal be- 
duiden het inbegrepen tarief van betaling toepasselik op 
geémployeerden geklassificeerd in de Handwerksman 
Betalingsbijlage voor het distrikt waarin zi] werkzaam 
zijn. , 

2. De term ‘‘ departementshoofd”’ zal beduiden—- 
De Algemene Bestuurder, 
De Hoofd Civiele Ingenieur, 
De Hoofd Werktuigkundige Ingenieur, 
Ten Assistent Aleemene Bestuurder, ~ 
De Hoofdspoorwegmagazijnmeester, 
De Hoofdboekhouder of enig ambtenaar die wettig- 

lik in een van bovenstaande ambten optreedt; 

en de term ‘‘ onderhoofd van departement.’’ zal beduiden— 

Een Hoofdassistent van de Algemene Bestuurder, 
De Assistent van de Hoofd Civiele Ingenieur, 
De Konstruktie-ingenieur (Hoofdkwartier), 
Een Afdelingsuperintendent, 
Een Onderhoudsingenieur, 
De Direkteur van Spoorwegen, 
De Bestuurder Restauratiedienst, 
De Assistent Hoofdspoorweemagazijnineester, 
Ben Assistent van de Hoofdspoorwegmagazijn- 

meester, 
Een Werktuigkundige Ingenieur, 
Een Superintendent, 
Hen Assistent Superintendent, 
Een Distriktsuperintendent, 
De Assistent Hoofdspoorwegmagazijnmeester, 
Een Assistent van de Hoofdspoorwegmagazijn- 

meester, , 
Een Spoorwegmagazijnmeester, of 

enige ambtenaar die wettiglik in een van boven- 
_staande. ambten optreedt, en enige andere 
ambtenaar die aangesteld is door de Algemene 
Bestuurder als een Onderhoofd van Departe- 

ment. * 

3. Onderworpen aan de beperkingen vastgesteld in 
zodanige machten als zullen opgedragen worden door de 
Goeverneur-generaal onder de Wet of bij deze regulaties, 
of bij de Administratie of Algemene Bestuurder, niet in - 
strijd met de Wet en.deze regulaties, en onderworpen 
verder aan zodanige beperkingen als in deze regulaties 
mogen bevat worden of worden vastgesteld door bevoegd 
gezag, kan enig hoofd of onderhoofd van departement zo- 
danig gezag en machten uitoefenen als nodig mag zijn 
voor de behoorlike witvoering van deve regulaties. : 

4. (a) De Algemene Bestuurder zal aan enig ambte- 
naar van zijn personeel kunnen opdragen de macht namens 
hem en ten zijne behoeve enigeen der autoriteiten en 
machten nodig voor het uitvoeren van deze regulaties uit te 
oefenen. 

(b) Onderworpen aan zodanige bepalingen als de 
Algemene Bestuurder van tijd tot tijd mag vaststellen, kan 
de Assistent Algemene Bestuurder ten Hoofdkantore en 
een Hoofdassistent van de Algemene Bestuurder in de 
naam en namens de Algemene Bestuurder enige van de 
bevoegdheden of machten door de Wet of deze regulaties 
aan de Algemene Bestuurder verleend, uitoefenen. 

5. Geen voorrecht of toelage onder deze regulaties 
toegestaan zal gehouden worden enig dienaar met enig 
recht te bekleden.
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CHAPTER II. 
  

GENERAL. 

6. No person shall, without the approval of the 

General’ Manager, be eligible for employment as an 
employee unless he 

(a) is over fifteen and under forty-five years of age; 

(b) is of good character and temperate habits ; 

(c) is certified by a railway medical. officer as free 
from any physical or mental defect or disease} 

(d) is a British subject; 

(e) has been successfully vaccinated or certified as 
_ not being susceptible te vaccination ; 

or who is 

(f) an insolvent; 
_ (g) a person who has at any time been sentenced to 

imprisonment without the option of a fine. 

7. (1) A candidate for employment must be required 

to fill in the official form of application, wliich must be 

forwarded to the head or sub-head of department in which 

employment is desired. If a candidate is under twenty-one 

years of age copies of not less than two testimonials of 

character must be obtained. 
years of age must be required to furnish testimonials of 

character. to cover such period of their previous employ- 

ment as may in the discretion of the head or sub-head of 

department be considered reasonable. 
(2) Every officer who is empowered to deal with appli- 

cations for employment shall cause the name and address 

of each candidate who submits a written application to be 

recorded. 

8. (1) A candidate for appointment who is under 

twenty-one years of age shall be required to pass a depart- 

mental entrance examination, the standard of which shall 

approximate to- the standard required by the Education. 

Department for passing out of Standard VI, provided 

(a) that if a candidate who has passed the sixth 

standard, or any examination or test approxi- 

mating thereto, can produce a certificate to 

that effect, he may, in the discretion of the 

head or sub-head of department, be exempt from 

the departmental entrance examination ; 

(b) that if in any district or for any grades of 

occupation the number of candidates with the 

qualifications provided for in paragraph (1) (a) 

is insufficient to meet the requirements of the 

Administration, the General Manager may, in 

his discretion, direct that the entrance qualifi- 

cations for such district may be temporarily 

lowered. 

(2) The time and place of examination shall, as far 

as practicable, be so arranged that persons residing in 

country districts shall have reasonable facilities for being 

examined, and for this purpose free return second class 

tickets may be issued to approved candidates desiring to 

attend the examination. 

(3) A candidate for employment who is over twenty- 

one years of age shall not be admitted to the service for 

employment in any of the grades provided in the pay 

schedules unless he can satisfy such examiner as may be 

appointed or the officer authorized to make the appoint- 

ment that his educational qualifications are equivalent to 

those provided for in paragraph (1) of this. regulation or 

are otherwise sufficient for the duties he will be required 

to perform. 

(4) Ordinarily, youths under the age of twenty-one 

shall not be appointed to the adult grades provided in the 

pay schedules as other than learners, but any head or 

sub-head of department may at his discretion decide that 

youths under the age of twenty-one may be so appointed 

where in his opinion the circumstances of any particular 

case justify such a course being followed. 

(5) An officer who is empowered to deal with applica- 

tions for employment may, at his discretion, call upon the 

applicant to produce evidence of date of birth and/or 

marriage. 

(6) Nothing in this regulation shall be construed as 

preventing an employee from being transferred and subse- 

quently promoted to a post on the salaried staff if he 

possesses qualifications which render him suitable for the 

post, 

Candidates over twenty-one © 

  

HOOFDSTUK II. 

ALGEMEEN. 
6. Geen persoon zal zonder goedkeuring van de Alge- 

mene Bestuurder voor aanstelling als geémployeerde 
geschikt zijn tenzij bij is— 

(a) boven vijftien- en onder vijf en veertigjarige 
leeftijd; 

(b) van goed karakter en matige gewoonten ; 
(c) gecertificeerd door een spoorweg geneeskundige 

ambtenaar vrij te zijn van evige lichamelike of 
verstandelike gebreken of ziekten ; , 

(d) een Brits onderdaan; 
of indien hij is— 

(e) ingeént met goed gevolg of als onvatbaar voor 
inenting verklaard ; . 

(f) een ongerehabiliteerde insolvent; 
(g) een persoon welke te eniger tijd gevangenisstraf 

zonder keus van boete heeft ondergaan. 

7. (1) Een perscon die werk verlangt moet het officiéle 

aanvraag-formulier invullen en aan de afdelingsambte- 

naar van het departement, waar dienstneming ver- 

langd wordt, inzenden. Indien hij de leeftijd van 21 jaar 

nog niet bereikt heeft moeten afschviften van niet minder 

dan twee getuigschriften van goed gedrag ook ingezonden 

worden. Applikanten boven, de 21 jaren moeten getuig- 

schriften van goed gedrag overleggen ten opzichte van 

godanig tijdperk ven hun vorige dienst als het hoofd of 

onderhoofd van departement na goedvinding redelik zal 

beschouwen. 
(2) Iedere ambtenaar die gemachtigd is aanvragen 

voor betrekkingen te behandelen zal de naam en adres van 

iedere kandidaat die een geschreven aanvraag. overlegt 

doen registreren. 

8. (1) Van een kandidaat voor een betrekking die 

onder 21 jaren is, zal vereist worden een departementaal 

toelatingseksamen met goed gevolg af te leggen, waarvan 

de standaard nagenoeg gelijk zal staan met het door het 

Departement van Onderwijs voorgeschreven certifikaat 

voor Standaard VI, mits— ; 

(a) dat een kandidaat die de zesde standaard of 

enig eksamen of toets voorbij is en een certifi- 

.. kaat te dien effekte kan overleggen, na goed- 

vinding van het hoofd of onderhoofd van 

departement, van het departementale toe- 

latingseksamen vrijgesteld verklaard kan 
worden; ‘ 

(b) dat indien in enig distrikt of voor enige graden 

van dienst het aantal kandidaten met de be- 

kwaamheden bepaald in paragraaf (1) (a) onvol- 

doende is om in de behoeften van de Admini- 

stratie te voorzien, de Algemene Bestuurder 

ter zijner beoordeling zal kunnen voorschrijven 

dat de toelatingsvereisten voor zulk distrikt 
tijdelik mogen worden verlaagd. 

(2) De tijd en plaats voor het afnemen van eksamens 

zal voor zoverre dit witvoerbaar is zc geregeld worden dat 

personen die in buitendistrikten wonen redelike gelegen- 

heid zullen hebben om geéksamineerd te worden en zullen 

voor dit doel vrijbiljetten iweede klas retoer aan goedge- 

keurde kandidaten, die verlangen het eksamen af te 

leggen,- kunnen worden uitgereikt. 
(3) Een kandidaat boven 21-jarige leeftijd zal niet tot 

de dienst-worden toegelaten in enig der graden aangewezen 

in de betalingschedule, tenzij hij zodanige eksaminateur 

  

. als moge aangesteld worden of de ambtenaar die bevoegd 

is hem toe te laten, zal kunnen overtuigen dat het door 

hem genoten onderwijs gelijk staat met dat neergelegd in 

paragraaf (1) van deze regulatie of anderszins voldoende is 

om aan de van hem gevorderde diensten te kunnen voldoen. 

(4) Gewoonlik zullen jongelingen onder de 21-jarige 

leeftijd niet worden toegelaten tot de graden voor volwas- 

senen aangewezen in de betalingschedule anderszins dan 

als leerlingen, maar enig hoofd of onderhoofd van departe- 

ment zal ter zijner goedkeuring kunnen beslissen dat 

jongelingen onder de 21-jarige leeftijd alzo zullen kunnen 

worden aangesteld waar zijns inziens de omstandigheden 

van enig afzonderlik geval zulke handelwijze rechtvaardi- 

gen. 
(5) Een ambtenaar die gerechtigd is om met, appli- 

katies voor werk te handelen, mag naar goeddunken de 

applikant verzoeken, om bewijs van datum van geboorte 

enjof huwelik over te leggen. 

(6) Niets in deze regulatie zal gelezen worden een ge- 

employeerde te hinderen_ van overgeplaatst te worden en 

later bevorderd te worden tot een betrekking bij het 

gesalarieerde personeel, indien hij volgens opinie van het . 

hoofd of onderhoofd van departement biezondere geneigd- 

heid bewezen heeft en bevoegdheden bezit die hem voor. 

de betrekking voegzaam maken.
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9. A candidate selected for. appointment will be 
deemed to be in temporary employment until he is 
permanently employed in accordance with the provisions 
of section five of the Act.* , 

10. The name and address of each employee must be 
registered by his superior officer at the station, depot, work- 
shop, or office to which he is attached, or at which he is 
paid, and must be posted in‘such a position that, if the 
employee is required in case of emergency, he may be 
readily found. Any change of address must be notified by 
the employee concerned to the proper official, in order 
that the record may be kept up to date. 

11. (1) Every employee shall be responsible through 
his immediate superior officer to the head or sub-head of 
his department for the proper and efficient discharge of the 
duties entrusted to him. 

(2) It shall be the duty of every employee responsible 
for the work of other employees to give special attention 
to the efficient arrangement of work and disposition of the 
servants under him, and to exercise economy in dealing 
with and im the use of all Government property, in the 
methods of working, and in the number of servants 
eraployed. 

12. (1) An employee will be required to serve at such 
place as a head or sub-head of department may determine 
to be necessary. He must devote himself entirely to 
the service of the Administration and to the discharge of 
his -official duties during such hours of duty as may be 
laid down. 

(2) If an employee acts in a particularly meritorious 
manner by preventing or minimizing the consequence of 
accidents, showing devotion to duty in trying or 
exceptional circumstances, saving life, or in any other 
manner renders exceptionally good service, the servant in 
authority shall forthwith report the circumstances to one 
of the officers specified in Regulation No. 149 and the head 
of department shall, after due verification, cause such acts 
to be recorded on the service record of the employee 
concerned, and where the circumstances.seem to warrant 
further recognition, report the matter to the General 
Manager. ; 

(8) Every employee shall pay prompt obedience to all 
persons placed in authority over him. 

(4) He shall not during his hours of duty, without the 
-sanction of his superior officer, leave his duties to attend 
to any private business, receive private visitors, or other- 
wise allow his attention to be engaged with private offairs, 

13. An employee dealing with postal work at a station 
will be required to take such oath in regard to the conduct 
of postal business as is usually required by the Postal 
Department of its own officers and employees who carry 
out similar duties. 
  

* Section jive of the Act reads as follows :— 

(1) A temporary servant, before he receives a certificate issued by 
the General Manager entitling him to permanent employment, must 
have been in continuous employment for the following periods :— 

Officers we wee vee : 
Employees (other than those in receipt of 

wages of less than five shillings per day) Two years. 
Employees in receipt of wages of less than Until the 

five shillings per day 

One year. 

wages 
amount to five 
shillings per day, 
but in no case 
less than two 
years. 

(2) Every servant who has been in continuous employment for 
the period prescribed in respect of him by sub-section (1) and whose 
services are permanently required by the Administration may, upon a 
certificate issued by the General Manager, be appointed to permanent 
employment if he 

(«) has attained the age of eighteen years, and in the case of an 
apprentice, has completed his apprenticeship ; and 

(2) has passed the prescribed medical examination of fitness ; 
: and : 

(c) possesses such educational qualifications as are prescribed by 
regulation ; provided that no servant shall be examined in 
regard to his knowledge of either official language except as 
provided in section sia ;- and 

(@) has received a certificate of efficiency and good character 
signed by the head of his department.   

9. En kandidaat verkozen voor een betrekking zal 
genomen worden in tijdelike dienst te zijn totdat hij in 
overeenstemming met de voorschriften van artikel vzjf van 
de Wet vast aangesteld wordt.* 

10. De naam en het adres van ieder geémployeerde 
moet door de boven hem gestelde ambtenaar op het station, 
depot, werkplaats of kantoor waaraan hij verbonden is of 
waar hij betaald wordt, ingeschreven worden, en moet 
zodanig worden aangetekend dat indien de geémployeerde 
nqdig is in zaken van spoed hij geredelik gevonden kan 
worden. Jedere verandering van adres moet aan de daar- 
voor bestemde ambtenaar door de geémployeerde worden 
bekend gemaakt zodat het register tot op datum kan 
worden bijgehouden. : 

11. (1) Iedere geémployeerde zal verantwoordelik zijn 
door middel van de onmiddellik boven hem gestelde 
ambtenaar aan het hoofd of onderhoofd van zijn departe- 
ment voor het behoorlik bestuur en de krachtdadigheid 
van het werk aan hem toevertrouwd. 

(2) Het zal de plicht zijn van iedere geémployeerd 
die verantwoordelik is voor het werk van andere geémploy- 
eerden speciaal aan te dringen op de noodzakelikheid om 
spaarzaamheid teweeg te brengen door behoorlike en 
krachtdadige rangschikking van het werk en regeling van 
de onder hem gestelde dienaren, en beschikkende over en 
gebruikende al Goevernementseigetidom, in de wijzen van 
het werken en in het aantal dienaren onder hem géem- 
ployeerd. 

12. (1) Iedere geémployeerde zal dienst doen ter zulke 
plaatse als een hoofd of cnderhoofd van een departement 
nodig mag achten. H1ij moet zich geheel aan de dienst van 
de Administratie en aan de uitvoering van zijn ambtelike 
plichten gedurende zulke diensturen als vastgesteld zullen 
“ijn wijden. 

(2) Indien een geémployeerde zich op een biezondere 
wijze verdienstelik maakt, door de gevolgen van ongeluk- 
ken te voorkomen of te verminderen, door gewijdheid aan 
de dienst om onder beproevende of biezondere omstandig- 
heden levens te redden, of op enige andere wijze zich 
buitengewoon verdienstelik te maken, zal de dienaar in 
beheer de omstandigheden voorts aan een van de ambte- 
naren in regulatie No. 194 vermeld rapporteren, en zal 
het hoofd van het departement na zich behoorlik van de 
juistheid overtuigd te hebben dergelijke daden op het 
dienst-register van de betrokken geémployeerde laten aan- 
tekenen, en waar de omstandigheden verdere erkenning 
schijnen te rechtvaardigen, de zaak aan de Algemene 
Bestuurder rapporteren. , 

(3) Elke geémployeerde moet prompte gehoorzaam- 
heid aan alle over hem gestelde personen betonen. 

(4) Hij moet niet gedurende zijn diensturen zonder 
verlof van de boven hem geplaatse ambtenaar zijn werk 
verlaten om enige private bezigheid te verrichten, private 
bezoekers te ontvangen, of zich anderszins met private 
zaken bezighouden. 

18. Hen geémployeerde met de postdienst op een 
station belast zal, wat betreft de behartiging van post- 
zaken, zodanige eed moeten afleggen als gewoonlik door 
het Postdepartement van zijn eigen ambtenaren en ge- 
emp/oyeerden, die dergelijke plichten uitoefenen, vereist 
wordt. 
  

* Artikel vijf van de Wet Inidt als volgt:— 

(1) Een tijdelike dienaar moet, voordat hij van de Algemene’ 
Bestuurder een certifikaat kan ontvangen, dat hem recht geeft op 
vaste aanstelling, een onafgebroken dienst hebben volbracht van de 
volgende tijdvakken :— . 

Ambtenaren 1.0... 00. ee ee cee eee tee ne 
Bedienden (met uitsluiting van hen die 

een dagloon trekken van minder dan 
vijf shillings) ... 0. 0... ee ee ee 

Bedienden die een dagloon trekken van 
minder dan vijf shillings 

Een jaar. 

Twee jaar. 

Totdat het loon vijf 
shillings per dag 
bedraagt, doch in 
geen geval minder 
dan twee jaar. 

(2) Een dienaar, die een onafgebroken dienst volbracht heeft 
van het tijdvak ten aanzien van hem in’ subartikel (1) voorge- 
schreven en wiens diensten voortdurend door de Administratie 
benodigd zijn, kan, op grond van een certifikaat van de Algemene 
Bestuurder, in vaste dienst worden aangesteld, mits hij— 

(a) zijn_achttiende levensjaar bereikt heeft, en in het geval van 
een leerling, zijn leertijd volbracht heeft; en 

{b) aan het voorgeschreven geneeskundig onderzoek van ge- 
schiktheid voldaan heeft; en 

(c) de opvoedkundige vereisten bezit, die bij regulatie voorge- 
-schreven mochten zijn: Met dien verstande dat geen’ die- 
naar een eksamen zal worden afgenomen ter zalke van de ene 
of de andere officiéle taal, behoudens als bepaald in artikel 
zes; en 

(d) een certifikaat van bekwaamheid en goed zedelik gedrag 
ontvangen heeft, getekend door het hoofd van zijn departe- 
ment.



  

BUITENGEWONE STAATSKOERANT, 19 APRIL 1921. ‘ 157 
  

. 14. No employee may without the written permission 
of .the General Manager employ the servants of the 
Administration for private purposes, or permit such 
employment by others, either during working hours or 
otherwise, whether or not it is intended to pay for such 
services, 

15. (1) No employee may without the written per- 
- mission of the General Manager trade either directly or 
indirectly, for himself or for others, engage in horseracing, 
or do work for himself or others on the Administration’s 
premises. : 

(2) Canvassers shall not be permitted to enter the 
Administration’s premises for the purpose of trading with 
or interviewing the Administration’s servants in their — 
private capacity or soliciting support or subscriptions. 

16. Every employee supplied with uniform and badges 
must, when on duty, appear in uniform neat and clean, 
with the badges properly exhibited. If any article pro- 
vided by the Administration be lost, improperly used, or 
damaged, the Administration may recover from the 
employee by pay-sheet deduction or otherwise, a sum 
sufficient to supply another such article or to make good 
the damage. 

17. No employee is allowed to smoke on the premises 
‘of the Administration whilst on duty or in uniform during 
working hours. The operation of this regulation may, at 
the discretion of the head of department, be suspended 
in certain workshops where no risk of fire is involved. 

“18. The conduct of an employee must be civil and 
obliging, and he must couch all his official communica- 
tions in courteous language. He must afford proper 
facilities for. business to be performed; be careful to give 
correct information, and when asked, give his name and 
rank. 

19. No employee may, except-in the course of his 

work, enter a station refreshment-room bar whilst on duty 

without the permission of the station master or other 

authorized official. 

- 20. No employee shall, except in the course of his 

duty, have, bring, or cause to be brought, any intoxicating 

liquor on to the premises of the Administration. Any’ 

employee found under the influence of liquor will be dealt 

with under the discipline provisions of these regulations. 

21. No betting, lotteries, raffles, sweepstakes, or | 

gambling of any ‘kind will be permitted on Administra- 
tion’s premises. 

22. No employee may travel by train unless provided 

with a proper ticket or pass, which shall be used in 

- aécordance with the conditions provided for in the Free 

Pass and Ticket Regulations; nor may he, without per- 

mission of a responsible officer, ride on an engine, or In any 

brake van, or in any compartment in which luggage or 

parcels are conveyed, unless in the execution of his duty. 

23. An employee shall not expose himself to danger 

unnecessarily: He must do his best to prevent such 

exposure on the part of others, warning any who may 

-neglect to take proper care. 

24. (1) No employee whilst on duty may absent him- 

self from duty, leave his appointed place of work, proceed 

to a place other than that in which he is usually employed, 

exchange duty with any other employee, or alter his hours 

of attendance without the special permission of his superior 

officer. 

(2) No workshops employee will be allowed to pass out 

of the workshops during working hours unless he holds a 

pass signed by the officer in-charge or his deputy, and on 

such an occasion the employee must stamp his time-card 

--at the recording clock provided for that purpose. No pay. 

will be allowed: for the time absent. Where the check 

system is in force the period of absence must be noted by 

the timekeeper. 

(3) In case of illness an employee must immediately 

report the circumstances to his superior officer and furnish 

as early as practicable a medical certificate covering his 

_ absence from duty. 

  

  

14. Geen geémployeerde mag de dienaren van de 
Administratie zonder de schriftelike toestemming van de 
Algemene Bestuurder, voor private doeleinden gebruiken, 
of anderen toelaten zulks te doen, gedurende werkuren of 
anderszins hetzij het de bedoeling is voor dergelijke 
diensten te betalen of niet. 

_ . (1) Geen géemployeerde mag zonder de schrifte- 
like toestemming van de Algemene Bestuurder handel- 
drijven of direkt of indirekt voor zichzelf of voor anderen, 
of een bezigheid van paarderennen maken, of werk voor 
zichzelf of voor anderen verrichten op het gebied van de’ 
Administratie. 

(2) Handelsreizigers zullen niet worden toegelaten op 
het officieel gebied van de Administratie te komen om met 
de dienaren van de Administratie in hun private hoedanig- 
heid te handelen, of om ondersteuning of intekeningen te 
verzoeken. 

16. Iedere geémployeerde van uniforms en onder- 
scheidstekens voorzien, moet, wanneer op dienst, in uni- 
form net en schoon verschijnen met onderscheidingstekens 

“behoorlik vertoond. Indien enig artikel door de Admini- 
stratie verschaft, verloren raakt, onbehoorlik gebruikt, 
of beschadigd wordt, mag de Administratie van de ge- 
employeerde, door middel van de betalingslijsten of 
anderszins een voldoende som vorderen om een ander. 
artikel te verschaffen of de schade te herstellen. 

17. Het is aan geen geémployeerde geoorlooid te 
roken terwijl hij in uniform gedurende werktijd op het 
gebied der Administratie op dienst is. Deze regulatie kan 
ter goedvinding van het hoofd van departement gestaakt 
worden in zekere werkplaatsen waar er geen risiko van 
brand bestaat. , 

18. Het gedrag van een geémployeerde moet beleefd 
en hulpvaardig zijn, en hij moet al zijn officiéle medede- 
Jingen in beleefde taal stellen. Hij moet behoorlike ge- 
legenheid geven voor de behartiging van zaken; voor- 
zichtig zijn om juiste informatie te verschaffen en wanneer 
verzocht, zijn naam en rang opgeven. . 

19. Het is'aan geen geémployeerde geoorloofd een 
stationsverversingsbutftet gedurende werkuren binnen te 
gaan zonder verlof van de stasiemeester. of ander macht- 
hebbende ambtenaar. 

20. Het is aan geen geémployeerde geoorloofd enige 
bedwelmende dranken op het gebied van de Administratie 
te hebben, brengen of te doen brengen, behalve in de uit- 
voering -van zijn diensten. Enig geémployeerde cnder de 
invloed: van bedwelmende drank bevonden zal onder de 
tuchtregulaties behandeld worden. 

21. Geen weddenschap, loterij, verlotingen, “‘ wedren- 
loterijen ’’ of dobbelspel zal op het gebied van de Admini- 
stratie toegelaten worden. 

22. Geen geémployeerde wordt toegelaten per trein 
te reizen, tenzij hij voorzien is van een geldig reiskaartje 
of reispas welke gebruikt zal worden overeenkomstig dé 
voorwaarden bepaald in de Vrijreispas en Reiskaartjeregu- 
laties; noch zal hem vergund worden op de lokomotief, of 
in het gesloten gedeelte van een goederewagen met rem, 
of in enig kompartement, waarin paketten of bagage ver- 
voerd worden, zonder toestemming van een gemachtigde 
ambtenaar te rijden, tenzij in de uitoefen*‘ng van zijn 
dienst. 

23. Een geémployeerde moet zich niet onnodig aan 
gevaar blootstellen. Hij moet zijn best doen om zodanige 

blootstelling door anderen te beletten en enigeen die on- 
achtzaam is waarschuwen. - 

QA. (1) Geen geémployeerde mag zich van de dienst 

verwijderen, zijn bestelde. werkplaats verlaten, naar een 

andere plaats gaan dan waar hij gewoonlik werkt, met een 

ander geémployeerde van dienst verwisselen, of zijn dienst- 

uren veranderen, zonder biezondere toestemming van de 
boven hem gestelde -ambtenaar. 

(2) Het zal aan geen geémployeerde veroorloofd zijn 

de werkplaatsen te verlaten gedurende werkuren, tenzi} 

. yoorzien van een pas door de bevelvoerende ambtenaar_of 

zijn plaatsvervanger getekend, en zal de geémployeerde bij 

zodanige gelegenheid zijn tijdkaart door middel van de - 

' vegisterklok-voor dat doel aangebracht afstempeeln, ' Geen 

loon zal voor de duur van afwezigheid worden toegestaan. 

Waar het kontrolestelsel in werking is, moet de duur van 

afwezigheid door de tijdschrijver opgenomen worden. - 

(8) Ingeval van ziekte moet een geémployeerde dade- 

lik de aangelegenheden aan de boven hem gestelde ambte- 

naar rapporteren en zo spoedig mogelik een vereist. dokters- 

certifikaat verschaffen wat betreft zijn afwezigheid van 

dienst. :
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25. (1) In order to equalize the distribution of the . 

work of station foremen, signalmen, shunters, and other 

employees at stations or depots where twenty-four hours 

daily duty is divided between three employees working 

eight hour shifts, such employees will exchange shifts 

weekly, or at such longer intervals as may be authorized 

in special cases by the head or sub-head of department. 

(2) The change over from shift to shift will usually be 

made on a Sunday, but a head or sub-head of department 

may authorize it to be made on any other day which is 
suitable to local conditions. . 

(3) The change over will be made as far as possible by 

changing the order of the shifts and booking off-one of the 

employees concerned for a period of approximately twenty- 
four hours or longer. 

(4) The change over shift will not be longer than the 

normal daily shifts worked by the employees concerned, 

excepting in cases of emergency or when specially 

authorized by the head of department. 

26. An employee occupying railway or harbour ~ 

quarters may not board or lodge private persons, nor may 

any such employee board or lodge any servant working 

under his control, without the authority of the head or 

sub-head of his department; nor may any employee 

exchange any quarters allotted to him for other quarters 
without authority. 

97. (1) Fourteen days’ notice in writing must be 

given by any permanent employee wishing to leave the 

service. / 

- (2) An employee in temporary employment will be 

subject to twenty-four hours’ notice, or such other period 

of notice as may be provided for in his contract of service, 

‘unless his services are otherwise dispensed with in terms 
of the Act or of these regulations. 

(3) A female employee who marries whilst in the 

employ of the Administration will be regarded as resigning 

from the Service unless special authority for the retention 
of her services is granted by the General Manager. 

(4) Notice of resignation may not be rescinded or 

withdrawn once it has been formally given and accepted. 

28. Only heads and sub-heads of departments are 

authorized to grant certificates of service. Such documents 

- must be issued on the proper form, and no certificate of 

service shall be given to any servant who has not completed 

at least three months’ good conduct service. A certificate 

of service shall not be claimable as a right, but is issued 
in the discretion of an authorized officer. 

29. (1) No employee may become a party to an accom- 

modation bill, or to a cheque or promissory note for accom- . 

modation purposes, whether for himself or for another 

person, and whether such action. results in pecuniary 

embarrassment or not. 

(2) Ahead or sub-head of depariment may in writing 
authorize an exception to this regulation provided he satis- 
fies himself by inquiry that the proposed transaction is 
being entered into for good cause unconnected with specu- 
lation, gambling, or any improper dealing, and is not 
likely to lead the applicant into pecuniary embarrassment. 

No such transaction shall be sanctioned between servants 
of the Administration. ° 

80. Any employee who makes an incorrect or false 

statement, knowing the same to be incorrect or false, 

whether with a view to obtaining any privilege or advan- _ 

tage in relation to his official position or for any other 

reason, shall be liable to be dealt with for a contravention 
of these regulations. 

31. Any employee who commits any grave act of 

immorality or impropriety of conduct, or is addicted 
to any habit which in the opinion of the head or sub-head 
of his department is unbecoming an employee of the 
Administration, not amounting to a criminal offence, shall 

be liable to be dealt with for a.contravention of these 
regulations. 

. 88. Any employee who. has cause to complain of or to 
tnake a report against any. other servant shall make the 
complaint in writing through his superior officer not later 
than one month from the date on which the occurrence 
comes under his notice, otherwise such report will be   

25. (1) Ten einde evenredigheid in de verdeling van 
het werk van stationsvoormannen, signaalmannen, ran- 
geerders en andere geémployeerden op stations of depots, 
alwaar vier en twintig uur dagelikse diensten tussen drie 
geémployeerden, welke acht uren werken, verdeeld zijn, te 
bewerkstellingen, zullen zodanige geémployeerden weke- 
likse omruiling van diensturen maken, of op zodanige 
langer tussenpozen als door het hoofd of onderhoofd in 
speciale gevallen goedgevonden mag worden. 

(2) De verwisseling van diensturen zal gewoonlik op een 
Zondag plaats vinden, doch het hoofd of onderhoofd van 
een departement mag bevelen, dat het op enige dag voor 
plaatselike omstandigheden geschikt, kan peschieden. 

(3) De verwisseling zal zover mogelik geschieden, door 
de orde van de werkuren te veranderen, en door een van de 
betrokken geémployeerden af te boeken voor een tussentijd 
van vier en twintig uur of meer. . 

(4) De diensturen bij de verwisseling zullen niet meer 
zijn, dan de gewone dagelikse diensturen door de betrok- 
ken geémployeerden gewerkt, met uitzondering van ge- 
vallen van dringende noodzakelikheid of op speciaal bevel 
van het hoofd van het departement. 

26. Het is aan een geémployeerde, een spoorweg- of 
havenkwartier bewonende, niet geoorloofd private personen 
in de kost te nemen of te logeren en zelfs niet enig dienaar 
onder hem werkende zonder de machtiging van het hoofd 
of onderhoofd van zijn departement; en geen geém- 
ployeerde mag zijn kwartier verruilen voor een ander 
kwartier zonder gelijke machtiging. 

27. (1) Veertien dagen ° schriftelike kennisgeving 
moet gegeven worden door enig geémployeerde in vaste 
dienst die de diest wenst te verlaten. 

(2) Hen geémployeerde in tijdelike dienst zal onder- 
worpen zijn aan vier en twintig uren kennisgeving of aan 
yulke kennisgeving als waarvoor in zijn dienstkontrakt 
voorziening moge gemaakt zijn bebalve bij ander ontslag 
uit de dienst overeenkomstig de Wet of deze regulaties. 

(8) Een vrouwelike. geémployeerde die, terwijl in 
dienst van de Administratie, in het huwelik treedt, zal 
beschouwd worden als haar ontslag van wit de dienst te 
nemen, tenzij speciale-toestemming voor het behouden van 
haar diensten door de Algemene Bestuurder gegeven is. 

_ (4) Kennisgeving van bedanking mag niet opgeheven 
of teruggetrokken worden nadat het eens formeel gegeven 
eh aangenomen is. 

28. Alleenlik hoofden en assistent hoofden van 
departementen zijn gemachtigd getuigschriften te ver- 
strekken. Dergelijke dokumenten moeten op de voorge- 
schreven formulieren afgegeven worden, en geen getuig- 
schrift zal verstrekt worden aan enig dienaar, die niet ten 
minste drie maanden dienst met goed gedrag heeft vol- 
bracht. Een getuigschrift kan niet als cen recht geeist 
worden, doch wordt’ naar goeddunken van een daartoe ge- 
machtigde ambtenaar uitgereikt. 

29. (1) Geen geémployeerde zal een akkomodatie- 
wissel, of een cheque of promesse voor akkomodatiedoel- 
elnden ondertekenen of endosseren 6f voor zichzelf of 
voor een ander persoon hetzij zodanige handelwijze hem 
wel of niet in geldelike moelikheden brengt. 

(2) Uitzondering op deze regulatie kan gemaakt 
worden tegen de schriftelike toestemming van het hoofd 
of onderhoofd van departement, welke verantwoordelik zal 
zijn zich door onderzoek te overtuigen dat de voorgestelde 
verrichting aangegaan wordt voor goede oorzaak niet ver- 
bonden aan spekulatie, dobbelarij of andere onbehoorlike 
handelwijze, en de applikant niet waarschijnlik in gelde- 
like ongelegenheden zal leiden, maar geen zodanige ver- 
richting zal goedgekeurd worden tussen dienaren van de 
Administratie. 

80. Enige geémploycerde welke, ten einde enig voor- 
“recht of voordeel wat betreft zijn officiéle positie te ver- 
krijgen of met enig ander doel een onjuist of vals bericht 
maakt, wetende dat dezelve onjuist of vals is, zal kunnen 
behandeld worden voor een overtreding van deze regula- 

ties. 

31. Enige geémployeerde, welke enige ernstige 
vedeloosheid of onbetamelikheid van gedrag begaat, of 
overgegeven is aan een gewoonte welke in de mening van 
het hoofd of onderhoofd van zijn departement een geém- 
ployeerde van de Administratie niet betaamt, niet een 
kriminele overtreding zijnde, zal kunnen behandeld 
worden voor een overtreding van deze regulaties. ; 

32. Enige geémployeerde, die reden heeft zich te be- 
klagen of een verslag te maken tegen enige andere dienaar, 
zal zijn klacht in geschrifte door de boven hem gestelde 
ambtenaar inbrengen niet later dan-een maand na de 
datum waarop de gebeurtenis onder zijn aandacht is ge- 
komen, terwijl anderszins zulk een verslag als een gevolg    



vegarded as the result of malice and not as proceeding 

from a. desire to advance the interests of the service. 

Nothing in this regulation shall prevent such action being 

taken as may be necessary in connection with any report 

so made, if the circumstances are found to be such as to 

amount to misconduct on the part of any servant under 

Chapter VIII of these regulations governing discipline, or 
to be otherwise detrimental to the service. 

\ 

38. (1) Every employee is invited to communicate 

freely with his superior officer recarding anything that 

may tend to promote the interests of the service or be 

conducive to safe working of the Railways or Harbours. 

(2) Except as provided in Regulation No. 34 and the 

regulations under Chapter IX, a communication from any 

employee to the head or sub-head of his department or 

other superior authority must be forwarded through his 

immediate superior officer. 

34. (1) Any employee who considers that he has a 

grievance or that he is suffering under any disability, and 

who desires to seek redress or make any representations in 

regard thereto, shall first approach his immediate superior 

officer. If he be dissatisfied with any decision given by 

such superior officer he may then appeal in writing through 

that officer to the sub-head of his department, and there- 

after if necessary by letter addressed direct to the head of 

his department. If still dissatisfied _he may appeal by 

letter addressed direct to the General Manager. Appeals 

under this regulation must be lodged within fourteen days 

of the decision being communicated to the employee con- 

cerned. 

(2) If such employee should so desire he may request 

the General Manager to refer any complaint he may have 

in regard to the interpretation or application of any Tegu- 

lation, to the Appeal Board referred to in Chapter IX of 

these regulations. 

(3) If he is not satisfied with the decision of the. 

General Manager he may, within thirty days from the date 

upon which that decision was given, request the General 

Manager to forward the records of his case to the Railways 

and Harbours Board for its consideration, and the decision 

of that Board shall be final. 

85. (1) Wages earned by an employee will only be 

paid personally to the employee to whom the same is due, 

except in cases where 

(a) an employee is absent on duty from the place 

where payment is usually made or on account 

of authorized leave of absence or sick leave ;. 

(b) an.employee is absent from duty through sick- 

ness, duly certified by a medical practitioner ; 

(c) an irrevocable “‘ stop order ’’. has been issued for 

valuable consideration for a definite period, in 

due form and properly executed and stamped, 

authorizing the Administration to make deduc- 

tions from wages in respect of life insurance 

premiums. 

(2) Under the circumstances detailed in (a) or (6) 

an employee may issue a power of attorney enabling 

another person to draw his pay. The power of attorney 

should be made out in duplicate on the form provided and 

forwarded through the signatory’s immediate superior 

officer to the head or sub-head of the department for 

approval before being acted upon. The power of attorney 

when so approved will be forwarded to the Chief Accoun- 

tant or Local Accountant for the district in which the 

employee is stationed. 

(8) Under no other circumstances will any power of 

attorney, cession, or equivalent document purporting to 

authorize a third party to receive wages be recognized by 

the Administration. 

(4) Moneys due to the estate of a deceased. employee. 

or to an employee declared incapable of managing his own 

affairs must be dealt with as the law directs. 

36. (1) No employee shall convert to his own use any 

of the Administration’s property or goods which are in the 

possession of the Administration, although apparently use- 

less, nor shall any such property or. goods be removed 

by an employee from the Administration’s premisés other 

than in the discharge of his official duties, unless he’ has 

- ter goedkeuring alvorens in werking te treden.   
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van kwaadwilligheid en niet als voortspruitende uit de wens 
de belangen van de dienst te bevorderen zal beschouwd 
worden, maar niets in deze regulatie zal hinderen het 
nemen van enige maatregelen als nodig moge zijn in 
verband’ met enig verslag alzo gemaakt, indien de 
omstandigheden bevonden worden te behelzen wangedrag 
door enig dienaar onder Hoofdstuk VIII van deze regu- 
laties betreffende tucht, of anderszins schadelik voor de 
dienst te zijn. - 

__ 88. (1) Iedere geémployeerde wordt uitgenodigd 
vrijelik met de boven hem gestelde ambtenaar van_ge- 
dachten te wisselen betreffende enig iets dat moge leiden 
tot bevordering van de belangen van de dienst of moge 

strekken tot het veilig werken van de Spoorwegen en 
avens, 

(2) Behalve als voorzien in regulatie No. 34 en de. 
regulaties onder “Hoofdstuk IX, zal een mededeling van 
enig geémployeerde aan het Hoofd of onderhoofd van zijn 
departement of: ander boven hem gestelde autoriteit door 
tussenkomst van de onmiddellil boven hem gestelde ambte- 
naar verzonden worden. 

84. (1) Enige geémployeerde die vermeent een grief 

te hebben of onder enige machteloosheid gebukt te gaan 
en hulp verlangt of zich daaromtrent wenst te doen horen, 
zal in de eerste plaats de onmiddellik boven hem gestelde 
ambtenaar naderen, en indien niet tevreden met enige 
beslissing vai, die ambtenaar, is hem geoorloofd door 
tussenkomst van laatstgenoemde een appél in geschrifte 

aan het onderhoofd van zijn departement te zenden en 

daarna, indien nodig, zich rechtstreeks in geschrifte tot 

- het hoofd van zijn departement te wenden. Indien dan 

‘ nog ontevreden mag hij per brief direkt aan de Algemene 

Bestuurder appelleren. Appéllen onder deze regulatie 

moeten binnen veertien dagen nadat het besluit aan de be- 

trokken geémployeerde medegedeeld is ingediend worden. . 

(2) Indien hij alzo verkiest, kan hij in zijn brief de 

Algemene Bestuurder verzoeken enige klacht, welke hij te 

maken heeft in verband met de uitleg of toepassing van 

enige regulatie, te verwijzen naar de Raad van Appél, 

Wwaarnaa verwezen wordt in Hoofdstuk IX van deze regu- 

aties, 
(3) Indien hij niet tevreden is met de beslissing var. 

de Algemene Bestuurder, kan hij binnen dertig dagen 

van af datum van zulke beslissing de Algemene Bestuurder 

verzoeken, het otficiéle afschrift van zijn zaak voor over- 

weging aan de Raad voor Spoorwegen en Havens te zenden, 

wiens beslissing afdoende za] zijn. . 

35. (1) Loon verdiend door een geémployeerde zal 

alleenlik aan hem aan wie dezelve verschuldigd is per- 

soonlik worden betaald.behalve in gevallen waar— 

(a) de geémployeerde afwezig is van de plaats waar 

betaling gewoonlik plaats heeft ter oorzake van dienst, 

goedgekeurd verlof of ziekteverlof; of 

(b) de geémployeerde afwezig is van dienst ter oorzake 

van giekte behoorlik door een geneeskundige gecertificeerd ; 

(c) een onherroepelik “‘stoporder’’ voor waarde ge- 

“poten voor een bepaalde tijd in behoorlike yorm en be- 

hoorlik getekend en van zegel voorzien de Administratie 

machtigende kortingen op lonen in te houden ten opzichte 

van levensverzekeringspremies. 

(2) Onder elk van de omstandigheden uiteengezet in 

(a) en (b) kan de geémployeerde een volmacht, een ander 

persoon het recht gevende zijn loon te trekken, afgeven. 

De volmacht dient op het verstrekte formulier in 

duplo uitgemaakt en door middel van de onmiddeliik 

boven de ondertekenaar gestelde ambtenaar aan het hoofd 

of onderhoofd van departement, doorgezonden te worden 
De vol- 

macht wanneer aldus goedgekeurd zal naar de hoofdhoek- 

houder of plaatselike boekbouder voor het distrikt alwaar 

de geémployeerde gestationeerd is toegezonden worden. 

(3) Onder geen andere omstandigheden zal enige vol- 

macht, overmaking of gelijkwaardig dokument, ten doel 

hebende een derde partij te machtigen loon te outvangen, 

door de Administratie erkend worden. 

(4) Gelden verschuldigd aan de boedel van een over- 

ledene geémployeerde of aan een geémployeerde onbekwaam 

verklaard, om zijn eigene zaken te handhaven, moeten vol- 

gens wet behandeld worden. ; 

36. (1) Geen geémployeerde moet enig eigendom van 

de Administratie, hoewel blijkbaar nutteloos, of wel 

goederen in het bezit van de Administratie, voor eigen. 

gebruik aanwenden, noch zal enig zodanige eigendommen 

of goederen door enig’ geémployeerde van het grondgebied 

van de Administratie voor enig ander doel dan in de uit- 

oefening van zijn ambtsplicht yerwijderd worden, tenzij
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. first obtained written permission from the head or sub- 
head of his department and obtained a receipt from the 
Administration for the value at which such material is 
assessed. 

(2) Any employee who is found to have taken or has 
caused to be taken any property or goods from the 
Administration’s premises without the permission afore- 
said will render himself liable to be dealt with under the 
discipline provisions of these regulations (Chapter VIII). 

(8) Employees who have servants working under them 
will be held responsible for the safe custody of stores and 
material issued, and for seeing that surplus stores or 
material are promptly returned to the stores depot. 

87. (1) Every employee who is a tradesman must pro- 
vide himself with such tools as are usually provided by a 
workman in his particular trade. He will. be held respon- 
sible for the portable tools, templates, and patterns sup- 
plied to him, and for such fixed tools as he may be working 
with. In the event of his losing—through neglect—any 
of the portable tools, or wilfully damaging any of the 
portable or fixed tools, or should he alter any tools, tem- 
plates, or patterns without due authority, or. wilfully 
damage the buildings or other property belonging to or 
in the custody of the Administration, he shall be held 
liable for all loss and damage sustained, and be dealt with 
under the regulations relating to discipline. All taps, 
dies, etc., must be returned to the toolroom when finished 
with, or at least once a week, namely, on Saturdays. 

(2) No tools or material, the property of the Admini- - 
stration, may be removed from the Administration’s pre- 
mises by any employee for any purpose without the 
authority of his foreman. . No tools belonging to the 
Administration may be taken outside the works for private 
purposes. All passes and authorities to remove tools or 
material must be left with the gatekeéper. 

88. Carelessness which results in work being spoilt 
will render the employee responsible therefor liable for 
the amount lost to the Administration in’ consequence of 
such carelessness. Repeated acts of carelessness will be 
dealt with under the discipline provisions of these regu- 
lations (Chapter VIII): 

39. No employee shall waste stores or materials 
belonging to the Administration. 

40. Every employee shall give a clear: and correct 
account of all work done by him at such times as.may be 
directed or required. ; 

41. No employee engaged in a.workshop is allowed to 
take a bag or lunch basket into the shops where separate 
dining or waiting accommodation is provided, nor will such 
employee be permitted to remain in the shops during the 
meal interval or at any other time unless actually on duty. 

42. Every precaution must be taken to guard against 
fire. Every. employee using fires, artificial light, or elec- 
trical appliances must see that they are extinguished or 
switched off before leaving work. 

43. No person other than an employee may be 
admitted to any workshops without the permission of the’ 
head or sub-head of department. 

44. (1) Every employee who is appointed to a position 
of trust as may be decided by the General Manager, or who 
after his first appointment may be required to take up such 
a position of trust, shall contribute to the Guarantee Fund © 
the sum of 6d. per ‘mensem for a period of twelve consecu- 
tive months by deduction from wages, whether or not he 
continues to be employed in a position of trust, and from 
such date of appointment shall thereupon be deemed to be 

’ guaranteed in the Guarantee Fund. : 

(2) Any employee who’ was in the service before the 
1st April, 1916, and who is, or may hereafter be employed 
in a position of trust, shall for the purpose of these regula- 
tions be deemed to be guaranteed in the Guarantee Fund 
irrespective of whether he has contributed to the Fund or — 
not. - 

‘worden voor private doeleinden. 

  

hij eerst schriftelik toestemming van het hoofd of onder- 
hoofd van zijn departement verkregen heeft en een 
kwitantie van de Administratie voor de waarde waarop 
zulk materieel aangeslagen is ontvangen heeft. 

(2) Enige geémployeerde, bevonden enig zodanig 
eigendom of goederen van het grondgebied van de 
Administratie te verwijderen of te doen verwijderen zonder 
de toestemming voormeld, zal zichzelf blootstellen te 
vee behandeld onder de tuchtregulaties (Hoofdstuk 
VITD). 

(3) Geémployeerden, onder wiens toezicht dienaren 
werken, zullen verantwoordelik zijn voor de veilige in be- 
waring houden van voorraden en materiaal ultgereikt, en 
toe te zien dat overige voorraad of materiaal prompt naar 
het magazijndepot teruggezonden wordt. 

- 87. (1) Elke geémployeerde die een ambachtsman is, 
.mnoet zichzelf voorzien: van zodanige gereedschappen als 
gewoonlik door een werkman in zijn biezonder ambacht 
verschaft worden. Hij zal verantwoordelik gzehouden 
worden voor de draaghare gereedschappen, gietvormern en 
modellen aan hem afgeleverd en voor zulke vaste gereed- 
schappen als waarmede hij werkt, en in het geval dat hij 
door onachtzaamheid enige van de draagbare gereedschap- 
pen verliest of moedwillig enig van de draagbare of 
vaste gereedschappen beschadigt of enige van de gereed- 
schappen, gietvormen of modellen zonder behoorlike mach- 
tiging verandert of moedwillig de gebouwen of andere be- 
zitting van de Administratie, of aan dezelve toevertrouwd, 
beschadigt, zal hij aansprakelik gehouden worden voor alle 
verlies en schade dientengevolge ondervonden en zal hij 
volgens de tuchtregulaties behandeld worden. Alle tap- 
pen, snijblokken, enz., moeten naar de gereedschapkamer 
teruggebracht worden sodra hiermede afgedaan, of wel 
minstens ééns per week, namelik Zaterdags. 

(2) Geen gereedschappen of materiaal zullen uit de 
werkplaatsen mogen verwijderd worden door enig geém- 
ployeerde voor welk doeleinde ook, zonder de machtiging 
van zijn voorman. Geen gereedschappen aan de Admini- 
stratie toebehorende mogen buiten de werken gebracht 

Alle passen en vol- 
machten ter verwijdering van gereedschappen of materiaal 
moeten aan de portier overhandigd worden. 

38. Zorgeloosheid, het bederven van werk ten gevolge 
hebbende, zal de geémployeerde aansprakelik maken voor 
het bedrag als verlies voor de Administratie tengevolge van’ 
-zijn zorgeloosheid. Herhaalde gevallen van zorgeloosheid 
zullen behandeld worden onder de tuchtregulaties (Hoofd- 
stuk VIII). 

89. Geen geémployeerde moet magazijngoederen’ of 
materialen, aan de Administratie toebehovende, verspillen. 

40. Elke geémployeerde bij een werkplaats bezigr zal 
een zuivere en duidelike opgaaf van alle werk door hem 
gedaan afgeven ter zodanige tijden als bepaald of vereist 
mogen zijn. 

41. Het is aan geémployeerden bij een werkplaats 
niet geoorloofd om zakken, of lunchmandjes in werkplaatsen 
te nemen alwaar eet- en wachtkamers bestaan, noch zal 
het aan hen geoorloofd zijn in de werkplaatsen te blijven 
gedurende maaltijden of ter eniger andere tijde tenzij 
werkelik op. dienst. 

42. Hlke voorzorg tegen ontstaan van brand moet ge- 
‘homen worden. Elke geémployeerde van vuur, kunstlicht 
of elektriesé toestellen gebruik makende, moet toezien dat 
dit uitgedoofd of afgedraaid is alvorens het werk te ver- 
aten. : : , 

_ 48. Geen vreemdelingen mogen tot enige werkplaatsen 
toegelaten worden zonder verlof van het hoofd of onder- 
hoofd van departement. . , 

44. (1) Elke geémployeerde, die aangesteld is tot een 
betrekking van vertrouwen als moge worden beslist door de 
Algemene Bestuurder, of die na zijn eerste aanstelling’ tot 
zulk een betrekking van vertrouwen moge benoemd worden, 
zal bijdragen tot het waarborgfonds, door korting van zijn 
loon. tegen zes pence per maand voor een tijdperk van 

' twaalf achtereenvolgende maanden, of hij wel of niet in 
een positie van vertrouwen aanhoudend -geémployeerd 
wordt, en zal beschouwd worden als zijnde vanaf zodanige 
datum van aanstelling gewaarborgd in het waarborgfonds. 

(2) Enige geémployeerde, die in de dienst was voér 1 
April 1916, en die tot een betrekking van vertrouwen aai- 
gesteld is of moge-zijn, zal wat aangaat deze regulaties ge- - 
‘houden worden als gewaarborgd in het waarborgfouds, 
afgezien of hij al of niet tot het fonds heeft bijgedragen,
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(3) Should any employee referred to in paragraphs 
(1) and (2) of this regulation cause any loss to the Adminis- 
tration by theft, embezzlement, fraud, or other defaleation, 
the amount of such loss shall be charged against such per- 
son, and shall as far as possible be recovered in such a 
manner as the Administration may direct. In case the 
amount decovered is insufficient to meet the loss, there 
shall be paid out of the Fund such sum as shall 
be sufficient to make good the amount of loss sustained, 
provided that any amount subsequently recovered shall be 
applied, first, to make good the deficiency (if any) still 
remaining, and secondly, to the reimbursement of the 
Fund. The liability or otherwise of the Fund under this 
regulation in any given case shall be decided by the 
General Manager. . 

(4) The accounts of the Fund will be kept by the 
Chief Accountant or such other officer as may be decided 
by the Administration. Interest at the rate of 4 per cent. 
per annum on the minimum monthly balances will be 
credited to the Fund monthly. The expense of adminis- 
tering the Fund will be borne by the Administration, and 
a statement showing the position of the Fund will be 
published annually. 

45. (1) No employee may— 

(2) publicly comment.on the management or work- | 
ing of the Administration ; 

(6) communicate with the public press on political 
matters [except under the conditions provided 
for in paragraph (2) of this regulation] or on 
matters connected with the Administration; 

(c) disclose any information concerning the affairs 
or business of the Administration or its 
servants, or show any official document or book . 
to persons not connected with the Administra- 
tion, unless he is required to do so in the course 
of his duty; 

- (2) use for any purpose cther than for the discharge 
of his official duties information gained by or 
conveyed to him through his connection with 
the Administration, notwithstanding that he 
does not disclose such information. 

(2) Any servant who desires to seek election to the 
Union Parliament or to a Provincial Council is free to do 
so. Any servant accepting nomination will be allowed 
such leave without pay as may be necessary in connection 
with his candidature subsequent to the date of nomination. 
If unsuccessful in his candidature he may resume duty 
without break in his service, the period of absence being 
treated as ordinary leave without pay. If successful in . 
his candidature, a servant will be regarded as resigning 
from the service from the date of his election. 

(3) Any servant may be granted permission to accept 
nomination for election to serve on a municipal council, 
village management board, health committee, ‘hospital 
board, school board, local board, or other minor body if the ~ 
Administration is satisfied after inquiry that such servant’s 
duties as a member of the Railways and Harbours Service 
will not thereby be interfered with; provided that in the 
event of any question arising between the Union Govern- 
ment or any Provincial Administration or the Railways and 
Harbours Administration and any such board or committee, 
any servant who may have been permitted to become a 
member thereof shall take no- part in the discussion or 
give any vote on any such question. Subject to the 
exigencies of the service, such leave of absence without pay 
as may be necessary in these cases. will be allowed both for 
the purposes of the election and to allow elected members to 
attend meetings of the council, board, or committee, as 
the case may be. 

(4) A- servant may not sign a requisition for candi- 
dates to stand for election to the Union Parliament or-to a 
Provincial Council, nor may he, except under the condi- 
tions provided for in paragraph (2) of this regulation, 
take an open or active part in: electioneering. either by 
public speaking or writing, or serve on a committee having 
for its object the promotion of, or prevention of, the return . 
of any particular candidate to Parliament or a Provincial 
Council. 

(5) Any servant may attend public meetings held by 
candidates. seeking election to the Union Parliament, a 
Provincial, Divisional, or .Municipal Council, and may 
vote at such meetings upon any resolutions submitted. 

het fonds gekrediteerd worden. 
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(3) Indien enige geémployeerde als bedoeld in para- grafen (1) en (2) van deze regulatie enig verlies door dief- stal, bedriegelike toeéigening, bedrog of andere verduiste- 
ring aan de Administratie veroorzaken, zal het bedrag van zodanig verlies op rekening van zodanige persoon gesteld 
worden en zal zover mogelik op zodanige wijze terugge- vorderd worden als de Administratie mag gelasten. In- geval het teruggekregen bedrag onvoldoende is om het ver- 
lies goed te maken, zal er uit het fonds zcdanig bedtag 
uitbetaald worden voldoende om het bedrag van onder- 
vonden verlies te’ dekken; onder voorbehoud dat enig’ be- 
drag later terug verkregen in de cerste plaats gebruikt 
zal worden om het nog bestaande tekort (indien enig) te 
dekken en ten tweede voor terugbetaling in het fonds. De 
verantwoordelikheid of anderszins van het fonds onder deze 
regulatie in enig werkelik geval zal beslist worden door de 
Algemene Bestuurder. 

(4) De boekhouding -van het fonds zal door de hovfd- 
boekhouder of zodanige andere ambtenaar als door de 
Administratie mag beslist worden, aangehouden worden. 

_ Interest tegen een schaal van 4 percent per jaar op de 
minimum maandelikse saldo’s sal maandeliks ten bate van 

De onkosten van het be- 
heer van het fonds zullen door de Administratie redragen 
worden en een staat, de toestand van het fonds aantonende, 
zal. jaarliks uitgegeven worden. 

45. (1) Geen geémployeerde mag— 
(a) in ’4 publiek aanmerkingen maken op het be- 

stuur of werken van.de Administratie ; 
(b) mededelingen doen aan de openbare pers over" 

politieke zaken [behalve onder de voorwaarcen. 
als uiteengezet in paragraaf (2) van deze regu- 
latie] of over zaken in- verband met de 
Admuinistratie ; 

(c) aan het licht brengen van enige informatie met 
betrekking tot de zaken of bezigheid van de 
Administratie of haar dienaren, of enig officieel 
dokument of boek tonen aan personen niet in 
verband staande met de Administratie, tenzij 
hij alzo doen moet in de loop van zijn plicht; 

(d) gebruiken voor enig doel behalve voor he? uit- 
voeren van zijn officiéle plichten, informatie 
verkrijgen door of gegeven aan hem door 
tussenkomst van zijn officiéle verbintenis met 
de Administratie, niettegestaande dat hij zoda- 
nige informatie niet aan het licht brengt. 

(2) Enig dienaar, wensende naar verkiezing voor het 
Unie-parlement of Provinciale Raad te streven, wordt toe- 
gelaten zulks te doen. Aan enig dienaar, benveming aan- 
nemende, zal zodanig verlof zonder loon worden toege- 
staan als nodig moge zijn in verband met zijn kandidaat- 
schap van af de datum van benoeming. Indien hij een 
zetel niet machtig wordt, kan hij-wederom in dienst treden 
zonder afbreken in zijn dienstduur, het tijdperk van afwe- 
zigheid zijndé beschouwd als gewoon verlof zonder loon. 
Indien hij een zetel machtig wordt, zal een dienaar he- 
schouwd worden als van de dienst bedankt te hebben van 
af de datum van zijn verkiezing. 

(3) Enig dienaar kan verlof krijgen benoeming aan te © 
nemen ter verkiezing op een Municipale Raad, Dorpsbe- 
stuurraad, Gezondheidskomitee, Schoolraad, plaatselik be- 
stuur of ander minder lichaam indien de Administratie 
overtuigd is, na gedaan onderzoek, dat de plichten van 
zodanige dienaar als lid van de Spoorweg- en Havendienst 
niet daardoor zullen verhinderd worden; onder voorbehoud 
dat ingeval enige kwestie ontstaat tussen de Unie-regering 
of enige Provinciale Administratie of de Spoorwegen- en 

' Havenadministratie, en enig zodanige raad of komitee 
geen dienaar alzo toegelaten een lid daarvan te worden 
moet deel nemen in de bespreking of over enig zulke kwestie 
stemmen. . Zodanig verlof zonder loon als vereist mag zijn 
in deze gevallen zal toegestaan worden zowel voor doelein- 
den van de verkiezing en onderworpen aan de belangen van 
de dienst, om gekozen leden in staat te stellen vergade- 
ringen van de raad, bestuur of komitee, als het geval mag 
ziju, bij te wonen. . 

(4) Het is aan een dienaar niet veroorloofd een uit- 
nodiging aan kandidaten voor verkiezing bij het Unie- 
parlement of voor een Provinciale Raad te tekenen, noch 
zal hij een open of werkdadig aandeel in verkiezingszaken 
mogen nemen, hetzij door middel-van openbare redevoerin- 
gen-of door geschriften, of deel uitmaken van een komitee- 
ten doel hebben de bevordering of het tegengaan van de 
verkiezing van enige biezondere kandidaat voor het Parle- 

‘ment of de Provinciale-Raad. 
(5) Enige dienaar kan openbare ‘yergaderingen, ge 

houden door kandidaten welke zich verkiesbaar stellen voor. . 
het Unie-parlement, een Provinciale-, Afdelings- of Muni- 
cipale Raad, bijwonen.en kan hij bij zodanige vergade- 
ringen betreffende voorgestelde besluiten stemmen, ©
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(6) No notice soliciting votes for any particular 

candidate for political or municipal honours shall be 

affixed either within or on the outside of any buildings or 

exhibited on premises the property of or under the control 

of the Administration, and no memorial or address with a 

“ party’? object shall be exhibited or presented for 

signature within such buildings or premises. 

(7) No canvassing in connection with Parliamentary 

or other elections will be permitted on the Administra- 

tion’s premises. 

(8) Any servant stationed in the district in which his 

vote in connection with Parliamentary or Provincial 

Council elections is registered who desires to be absent 

from duty on the day of an election for the purpose of 

recording his vote, and whose vote cannot be recorded in - 

his own time, may—subject to the exigencies of the service 

—be granted such paid leave of absence as may be neces- 

sary for the purpose. 

(9).Any servant who has been transferred by the’ 

Administration, and not at his own request, from the 

place at which he is registered as a voter may, if suitable 

arrangements for the performance of his duties can be 

made, be granted special paid leave of absence for a period 

not exceeding one day for the purpose of proceeding to the 

place at which he is registered as a voter and recording 

his vote. If the journey cannot be completed in one day, 

and the servant can be spared from duty for a longer 

- period, he may be allowed such paid leave as may be due 

or unpaid leave for any further period necessary to record 

his vote. A free ticket may be granted from the station at 

which the servant is employed to the station nearest the 

place where his vote is to be recorded. If the ticket is used 

otherwise than for the purpose given, the servant will be 

liable to pay the full return fare for the journey made and 

to be dealt with as the circumstances demand. 

(10) ‘Except as provided for in paragraphs (8) and (9) 

of this regulation, a servant will not be granted free 

travelling facilities or time off for voting purposes, but 

may, subject to the requirements of the service, avail him- 

self of any free ticket or other travelling concession and 

leave of absence which may be due to him. 

46. Meetings other than for the business of the 

Administration may not be held upon the Adminislration’s 

.premises without the permission of the. General Manager. 

47. (1) Railway institutes, clubs, and other similar 

buildings on the Administration’s premises are provided 

for the use of servants and members of their families 

residing with them and are intended for social, recreative, 

and educational purposes. 

(2) The use of these buildings may be allowed by the 

controlling bodies at their discretion at such charge, if 

any, as they may fix, for entertainments, bioscopes, 

concerts, etc., and for meetings of servants of the Adminis- 

tration, whether organized into formal associations or 

otherwise. The ovganizing secretary or similar official of 

any society recognized by the Administration, although 

nob a railway servant, may be allowed to be present and 

speak at any such meeting convened by his socicty. 

(3) The use of railway institute buildings shall at all 

times be subject to the veto of the Administration. 

48. Notices not connected with the business of the 

Administration may not be posted at offices, stations, 

depots, workshops, or harbour premises without the. per- 

mission of the General Manager, provided that heads and 

sub-heads of departments may authorize the exhibition 

on the Administration’s premises of Union Defence Force 

and other Government notices and of notices to servants 

relating to railway institutes, ambulance matters, and other 

similar subjects. so 

AQ. (1) Every employee will be supplied with a copy 

of such rules and regulations as may be considered by the 

head of his department to be necessary for his guidance, 

but failure in this respect shall in no way relieve an 

employee of his obligation to observe all the regulations of 

the Administration.   

(6) Geen kennisgeving, stemmen wervende voor enige 

bievondere kandidaat voor politieke of gemeentelike rang, 

yal noch binnen noch buiten enig gebouw of lokaliteit, het 

eigendom of onder toezicht van de Administratie, aange- 

plakt mogen worden en zal geen memorie of adres met een 

partijdoel vertoond of ter tekening binnen dergelijke ge- 

bouwen of lokaliteiten aangeboden mogen worden. 

(7) Geen stemmenwerven met betrekking tot parle- 

mentairve of andere verkiezingen zal op het grondgebied 

der Administratie toegelaten worden. 

(8) Emig dienaar, woonachtig in het distrikt alwaar 

ziju stem in verband met Parlementaire of Provinciale 

Raadsverkiezingen geregistreerd is, afwezig van dienst 

wensende te zija op de dag van een verkiezing ten einde 

zijn stem uit te brengen, en wiens stem niet in zijn eigen 

tijd kan opgenomen worden, zal, onderworpen aan de eisen 

van de dienst, verlof zonder behoud van salaris toegestaan 

kunnen worden voor dit doel als nodig mocht zijn. 

(9) Aan enig dienaar die door de Administratie en 

niet op eigen verzoek verplaatst is van waar hij als kiezer 

geregistreerd is kan, indien geschikte maatregelen ter vol- 

brenging van zijn dienst getrofien kunnen worden, speciaal 

verlot met loon toegestaan worden voor een tijdperk niet 

te boven gaande een dag, voor het doel naar de plaats waar 

hij als kiezer geregistreerd is te gaan en zijn stem uit, te 

brengen. Indien de reis niet in één dag kan worden afge- 

daan, en de dienaar voor cen langer tijd van zijn dienst 

gespaard kan worden, kan hem zodanig verlof met loon 

worden toegekend als waarop hij gerechtigd is en nodig 

mag zijn of verlof zonder loon voor enig verder tijdperk 

yereist om zijn stem uit te brengen. Tien vrijbiljet van af 

het station alwaar hij werkt naar het station het meest 

nabijgelegen tot de plaats waar zijn stem opgenomen moet 

worden kan uitgereikt worden. Indien het biljet niet 

voor het doel waarvoor het afgegeven is gebruikt wordt zal: 

de dienaar de volle retoerbiljetprijs voor de afgedane reis 

moeten betalen en zal hij behandeld worden volgens de 

eisen van het geval. 

(10) Uitgezonderd als waarin door paragrafen (8) en 

(9) van deze regulatie voorzien wordt, zal een dienaar geen 

vrije reisgelegenheden of vrije tijd voor stemdoeleinden 

geschonken worden, maar zal, onderworpen aan de eisen 

van de dienst, zich van enig vrijbiljet of ander reis- 

koncessie en verlof mogen bedienen aan hem volgens de 

regulaties toekomende. 

46. Bijeenkomsten voor andere bezigheid dan die van 

de Administratie moeten niet gehouden worden cp het 

grondgebied van de Administratie zonder de toestemming’ 

van de Algemene Bestuurder. 

47, (1) Spoorweginrichtingen, klubs en andere: daar- 

mee, gelijkstaande gebouwen op spoorwegterreinen staan 

ten, gebruike voor bedienden en hun familieleden, die bij 

hen inwonen en zijn bestemd voor bijeenkomsten van ge- 

gellige aard of voor ontspannings- en opvoedkundige 

doeleinden. 
(2) Het gebruik van deze gebouwen kan door de 

kontrolerende lichamen naar hun goedvinden worden toe- 

gestaan tegen cen vergoeding, zo nodig, als zi] mogen 

yaststellen voor gezellige bijeenkomsten, bioskopen, kon- 

serten, enz., en voor vergaderingen van bedienden van de 

Administratie, hetzij deze zich hebben georganiseerd tot 

formele verenigingen of niet. De organiserende sekretaris 

of een daarmee gelijkstaande aimbtenaar van enige vereni- 

ging, die door de Administratie is erkend en ofschoon hij 

niet in dienstbetrekking is, -mag tegenwoordig zijn en 

spreken op iedere zodanige vergadering, die door zlju 
vereniging is bijeengeroepen. 

(3) Het gebruik van gebouwen van spoorweginstel- 

lingen zal te alle tijde onderhevig zijn aan het veto van de 

Administratie. 

48. Bekendmakingen niet in verband staande met de 

zaken van de Administratie mogen niet bij of op kantoren, 

stations, depots, werkplaatsen of haventerreinen aange- 

bracht worden, tenzij met de toestemming van de Alge- 

‘mene Bestuurdér, onder voorbehoud dat hoofden en onder- 

hoofden- van departementen de tentoonstelling op het 

grondeigendom van de Administratie van Verdedigings- 

macht- en andere Goevernementskennisgevingen en van 

bekendmakingen aan dienaren met betrekking tot spoor- ” 

weginstituten, ambulancezaken en ander soorgelijke doel- 
einden, kunnen goedkeuren. 

49. (1) Elke geémployeerde zal voorzien worden van 

_ een afschrift van zulke regels en regulaties als door het 

hoofd van zijn departement tot zijn naricht mocht worden - 

nodig geacht, doch zal niet-voldoening in dit opzicht een 

geémployeerde in genen dele ontheffen van zijn verplich- 

ting om alle regulaties van de Administratie na te komen.



_ (2) Notices conveying instructions will be issued from 
time to time, and employees must make themselves 
acquainted with and carry out such instructions as may 
be contained therein. 

_ (8) An employee’s continuance in the service will be 
subject to his strict obedience to such rules, regulations, 
and instructions as are now in force or may at any time 
hereafter be issued by the Administration. 

' (4) Every facility will be given at reasonable times to 
an employee to inspect at his office, station, or depot a 
copy of the rules, regulations, and instructions affecting _ 
him. 

CHAPTER II. 

  

GRADING AND Pay. 

  

A._GENERAL PAY REGULATIONS APPLICABLE 

TO ALL EMPLOYEES. 

50. (1) Employees whose appointments are classified 

in the Artisan, Running Staff, and Employees’ Pay 

Schedules will, subject to the terms of these regulations, 

be paid according to the rates of pay provided in such 
schedules. 

(2) An employee may, on the authority of the General 

Manager, or on the personal authority of an Assistant 

General Manager or other head of a department, 

the Director of Railways, a Divisional Superinten- 

dent, a Superintendent, or a Mechanical Engineer, 

be paid. on appointment at a. higher rate than 

may be- prescribed in the pay schedule for the first year; 

but in the case of the powers exercised by. any of the 

- officers mentioned, other than the General Manager, such 

vate shall not exceed 12s. per day,, or the maximum rate | 

for the grade if less, unless authorized by the General 

Manager. 

(3) The Chief Civil Engineer may, in the case of any 

employee appointed to the Construction Department 

authorize an inclusive daily or monthly rate of pay higher 

than the maximum rate of pay provided for in the pay 

schedules, or, in the case of an employee transferred 

from Open Lines, a special temporary allowance to cover 

any special conditions that may be in operation while 

employed in the Construction Department. Alj such cases 

shall be reported monthly to the General Manager. 

(4) Any head or sub-head of Department may, in the . 

case of employees in learner-or junior grades authorize a 

higher rate than that prescribed for the age of the . 

employee where the circumstances justify such a course, . 

but not exceeding the maximum for such employees. 

(5) The General Manager may, at his discretion, pay 

specially experienced and competent employees, or 

employees who have rendered meritorious services, a per- 

sonal allowance, or a rate of pay in excess of the maximum 

provided for the grade in which they are employed. 

51. (1) Any servant whose grade is classified in the 

Artisan or Employees’ Pay’ Schedule who, on the 

31st December, 1912, was remunerated at an annual 

or monthly rate of pay with or without overtime 

and who did not avail himself of the option to 

come into line with the daily-paid basis of pay 

laid down under these regulations, together with the rates 

of overtime operative for that scale of pay, may retain 

the scale and basis of remuneration and overtime (if 

any was allowed) which he enjoyed on 31st December, 

1912, and may proceed on that basis to the annual or 

monthly maximum pay which was in operation for his 

grade at the date of Union or such higher annual or 

monthly scale of pay as may since have been agreed-upon. 

(2) If. any such servant has continued to, be 

vemunerated at an annual scale of salary and has been 

classified in the salaried establishment, he shall be granted 

the privileges of a salaried officer subject to such limita- 

tions as may be provided in the regulations governing 

him. If any such servant has contiriued to. be remunerated 

at a monthly scale of pay he shall be granted the privileges 

of employees or such other privileges as may be provided 

in the regulations governing him. 
| 

Sed, 
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_ (2) Kennisgevingen, voorschriften aan geémployeer- 
den overbrengende, zullen van tijd tot tijd aangebracht 
worden en moeten geémployeerden zich met. zulke voor- 
schriften als daarin vervat op de hoogte stellen en deze 
ten uitvoer brengen. 

(8) Het onafgebroken in dienst blijven van een geém- 
ployeerde zal onderworpen zijn aan stipte gehoorzaamheid 
aan zulke regels, regulaties en voorschriften als tans van 
krvacht zijn of welke te eniger tijd hierna door de Admini- 
stratie mogen ingesteld worden. 

(4) Aan een geémployeerde zal elke gelegenheid ver- 
_ schaft worden tot het inzien te alle redelike tijde te zijnen 
kantore, station of depot, van een afschrift van de regels, 
regulaties en voorschriften op hem betrekking hebbende. 

HOOFDSTUK ITI. 

  

  

RaANGREGELING EN BErALING. 

A.—-ALGEMENE LOONREGULATIES TOEPASSE- 
‘LIK OP ALLE.GEEMPLOYEERDEN. 

50. (1) Geémployeerden wier hetrekkingen gerang- 
schikt zijn in de Loonschedule voor Handwerkslieden, voor 
het Treinpersoneel en voor Geémployeerden zullen, onder- 
worpen aan de voorwaarden van deze regulaties, betaald 
worden volgens de schalen van loon in zodanige schedulen 
bepaald. . 

(2) Een beambte kan , wanneer sulks wordt goedge- 
keurd door de Algemene Bestuurder of volgens het gewone . 
advies van een Assistent Algemene Bestuurder of ander 

hoofd van een departement, de Direkteur van Spoorwegen, 
van een afdelingsuperintendent, een superintendent of een 
werktuigkundige ingenieur worden betaald wanneer 21] 
worden aangesteld tot de hogere rang dan is voorge- 
schreven in de loonschedule voor het eerste jaar; maar in- 
geval dat zodanige macht uitgoefend zou worden door 
iemand anders dan de genoemde ambtenaren, behalve de 
Algemene Bestuurder, het bedrag niet 12s. per dag zal 
overschrijden of het maximum tarief als het minder is, 
tenzij goedgekeurd door de Algemene Bestuurder. 

(3) De Hoofd Civiele Ingenieur mag ingeval van enige 
geémployeerde voor het Konstruktiedepartement aange- 
steld, een insluitend dageliks of maandeliks tarief van loon, 
hoger dan het maximum tariefloon, zoals in de loon- 
schedulen neergelegd, goedkeuren, of in het geval van een 

  

_ geémployeerde van Open Lijnen overgeplaatst een speciale 

tijdelike toelage, om in enige speciale heersende toestan- 

den, terwijl werkzaam in het Konstruktiedepartement, 

te voorzien. Alle zodanige gevallen moeten maandeliks 
aan de Algemene Bestuurder gerapporteerd worden. 

- (4) Enig hoofd of onderhoofd van departement kan 

ingeval van geémployeerden in leerling- of junior-graden, 

waar de omstandigheden zulke handelwijze rechtvaar- 

digen, een hoger tarief goedkeuren dan die voorgeschreven . - 
yoor de ouderdom van de geémployeerde doch niet te . 
boven gaande het maximum voor zodanig geémployeerden. 

(5) De Algemene Bestuurder kan, waar zijns inziens 

de omstandigheden zulke handelwijze rechtvaardigen, aan 

geémployeerden van biezondere ondervinding en bevoegd- 

_heid of die biezonder verdienstelik werk gedaan hebben, 

een persoonlike toelage of een loontarief hoger dan het 

maximum, neergelegd voor de graad waarin 71} geémploy- 

eerd zijn, betalen. . 

51. (1) Enige dienaar wiens graad_geklassificeerd is 

in de Handwerkslieden of Geémployeerden Loonschedule, 

die op 81 Desember 1912 betaald werd tegen een jaarliks 

of maandeliks loontarief met of zonder overtijd, en die zijn 

vecht in lijn te treden miet het dageliks betaald loonstelsel 

bij deze regulaties neergelegd, te zamen met de overtijds- 

tarieven. van kracht betreffende die loonschaal, niet uit- 

geofend heeft, kan blijven behouden de schaai en grond- 

slag van betaling en overtijd (indien enig toegestaan werd) 

welke hij genoot op 31 Desember 1912, en kan voortgaan 

op die grondslag tot op de jaarlikse of maandelikse maxi- 

mum betaling die in kracht was voor zijn graad op de 

datum, van Unie of zodanig hoger jaarlikse of maandelikse 

loonschaal als moge overeengekomen zijn na Unie. 

(2) Indien enig zodanige- dienaar aangehouden heeft 

te worden betaald tegen een jaarlikse loonschaal en_ge- 

klassificeerd is bij het gesalarieerde personeel, zal aan hem 

worden toegestaan de. voorrechten van een gesalarieerde 

ambtenaar, onderworpen aan zodanige beperkingen -als 

mogen worden bepaald in de regulatiés hem betreffende, en 

indien enig zodanige dienaar aangebouden heeft te 

worden betaald tegen een maandelikse loonschaal, zal.aan 

hem worden toegestaan de voorrechten van geémployeerden 

of zodanige andere voorrechten als mogen -bepaald worden 

in de regulaties hem betreffende, |. «-
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52. (1) When a monthly-paid employee has not 
worked a complete month his pay shall be calculated on 
the number of weekdays for which he is due to be paid as 
compared with the number of days, excluding Sundays, in 
the pay month, e.g. an employee. who is due to be paid for 
twenty-four weekdays in a thirty-one-day month in which 
there are five Sundays will receive twenty-four twenty- 
sixths.of his monthly rate of pay, including any local 
allowance payable. 

(2) The General Manager may at any time decide that 
an employee. in any grade shall be remunerated at such 
inclusive monthly rate of pay as it is considered will cover 
all services rendered on weekdays. 

58. (1) No employee may claim as a right to be 
entitled to advancement in his grade by increments after 
the lapse of any particular period. The payment of every 
increment shall be subject to good conduct, zeal, and 
efficiency in the discharge of allotted duties. 

(2) An employee may be paid increments in excess of 
the scale laid down both as regards the period and amount 
when in the opinion of the Genera] Manager or in the per- 
sonal opinion of an Assistant General Manager or other 
head of department, the Director.of Railways, a Divisional 
Superintendent, or a Superintendent duly authorized 
thereto by the General Manager, there are special circum- 
stances warranting such a course, provided that in. 
the case of the powers exercised by an officer other 
than the General Manager, the increment to any employee 
in receipt of more than 12s. substantive pay per day shall 
not exceed Is. per day or be granted at any earlier period 
than six months from the date of the last increase, and 
that in no case shall the maximum rate of pay be exceeded 
without the authority of the General Manager. 

(8) Any pre-Union employee (other than an employee 
whose grade is classified in the Artisans’ Pay Schedule) 
who has completed seventeen years’ continuous and satis- 
factory service, and has reached the maximum for his 
class or grade may be allowed to proceed by annual scale 
increments of 6d. per diem to.a rate of 1s. per diem beyond 
the maximum for his class or grade, under the following 
conditions : — ~ 

(a) Where the duties of the classes within a grade 
are, not interchangeable and promotion to a 
higher class is dependent on a vacancy in such 
higher class, the increment provided for in this 
regulation may be granted after twelve months’ 
service at the maximum for the class. 

(b) Where the duties of the classés within a grade 
are Interchangeable and promotion to a higher 
class is not dependent on a vacancy in such 
higher class the increment may be granted after 
twelve months’ service at the maximum for the 
grade. 

(c) In special cases under paragraph (b) where an 
employee is not eligible for promotion to a 
higher class, but is giving satisfactory service, 
the increment may be granted after twelve 
months’ service at the maximum for the class 
in which such employee is graded. 

(d) Where, under paragraph (5), a grade.includes a 
special class to which promotion is attainable 
‘after the lapse of a specified period, the first 
long-service increment may be granted after 
twelve months’ service at the maximum for the, 
first class. 

54. (1) (2) When the work of the various classes 
’ within a grade is interchangeable, e.g. in the case of 
‘second class: drivers, firemen, or guards who may be 
required to carry out similar duties to those performed by 
men in the first class, an employee, subject to good conduct 
‘and efficiency,, may ordinarily be promoted to a higher 
class within such grade without waiting for a 
‘Specific vacancy, but promotions to the special class of any 
grade shall not come within the terms of this regulation, 
unless any special conditions laid: down in respect of pro- 
motion to stich special class have been complied with. — 

() When* the work of the classes within a grade is 
not interchangeable, e.g. in the case of signalmen, shed- . 
men, etc., an employee shall not ordinarily be promoted 

. to a higher class within such grade unless there is a specific 
vacancy to be filled.   

52. (1) Wanneer een maandeliks betaald geémploy- 
eerde niet een volle maand gewerkt heeft, zal zijn loon 
berekend worden op het aantal weekdagen waarvoor hij 
betaald moet worden in vergelijking met het aantal dagen, 
Zondagen uitgesloten, in de loonmaand, d.w.z. een ge- 
employeerde aan wie loon voor 24 week«dagen schuldig is 
in een maand met 31 dagen waarin vijf Zondagen zijn 
zal 24/26sten van zijn maandeliks loontarief ontvangen, 
ingesloten enige plaatselike toelage van toepassing. 

(2) De Algemene Bestuurder kan ter eniger tijd voor- 
schrijven dat een geémployeerde van-enige graad betaald 
zal worden op zodanig insluitend maandeliks loontarief 
als geacht zal worden alle bewezen diensten op weekdagen 
te dekken. 

58. (1) Geen geémployeerde zal rechtens aanspraak 
kunnen maken ‘op bevordering in zijn graad door verho- 
ging van loon na het verstrijken van enig biezonder tijds- 
verloop. De toekenning van elke verhoging van loon zal 
onderworpen zijn aan goed gedrag, ijver en bekwaamheid 
bij het volbrengen van aangewezen plichten. 

(2) Aan een beambte kunnen verhogingen groter dan 
de neergelegde schaal betaald worden; beide wat betreft 
tijdperk en bedrag wanneer in de opinie van de Algemene 
Bestuurder of wanneer een Assistent Algemene Bestuurder 
of hoofd van ander departement, Direkteur van Spoor- 
wegen, cen Afdelingsuperintendent of. een Superintendent 
behoorlik daartoe door de Algemene Bestuurder gelast 
persoonlik van mening is dat er biezondere omstandig- 
heden zijn zulke handelwijze rechtvaardigende, onder 
voorbehoud dat in het geval waar de machten uitgevoerd 
worden door een beambte bebalve de Algemene Bestuurder, 
yal de verhoging aan cen dienaar in ontvangst van meer 
dan 12s. werkelik salaris per dag, 1s. per dag niet te 
boven gaan, noch toegekend zal worden vroeger dan zes 
maanden van af de datum van de laatste verhoging, en 
in geen geval zal het maximum te boven gegaan worden 
zouder de goedkeuring van de Algemene Bestuurder. 

(3) Enige vddér-Unie geémployeerde (behalye een ge- 
employeerde wiens graad in de Handwerkslieden' Loon- 
schedule ingedeeld is) die zeventien jaar doorlopende en 
bevredigende dienst voltooid heeft, en het maximum voor 
zijn klas of graad bereikt heeft, mag toegelaten worden door 
jaarlikse schaalverhogingen van 6d. per dag tot een tarief 
van ls. per dag boven het maximum van zijn klas of graad 
te gaan, onderworpen aan de volgende voorwaarden : — 

(a) Waar de diensten van de klassen in een graad 
niet afwisselbaar zijn, en bevordering tot een 
hoger graad van een opening in zodanige hoger 
klas afhangt, kan een verhoging waarvoor in 
deze regulatie voorziening is gemaakt na twaalf 
maanden dienst, tegen het maximum tarief van 
de klas toegestaan worden. . 

(b) Waar de diensten van de klassen in een graad 
afwisselbaar zijn, en bevordering naar een hoger 
klas niet van een opening in een hoger klas 
afhangt, kan een verhoging na twaalf maanden. 

’ “dienst tegen het maximum van de graad. toege- 
staan worden. 

(c) In speciale gevallen onder paragraaf (b) waar 
een geémployeerde niet de voorkeur voor ver- 
‘hoging naar een hoger klas verdient, doch be- 
vredigende diensten bewijst, kan een verhoging 
na twaalf maanden dienst tegen het maximum 
tarief van de klas waarin de geémployeerde ge- 
rangschikt is, toegestaan worden. 

(d) Waar onder paragraaf (b) een speciale klas in 
een graad begrepen is waartoe na verloop van 
een bepaald tijdperk verhoging verkregen kan 
worden (doch niet in gevallen waar bevordering 
maar een speciale klas van een opening in zo- 
danige hoger klas afhangt) kan de eerste lange- 
dienstverhoging na twaalf maanden dienst, 
tegen het maximum voor de eerste klas, toe- 
gekend worden. 

54. (1) (a) Indien het werk van de verschillende 
klassen in een graad afwisselbaar zijn, b.v. in het geval van 
tweede klas machinisten, stokers of kondukteurs, die be- 

_nodigd zijn om dezelfde plichten waar te nemen als door 
hen die eerste klas zijn, en wanneer zij van goed gedrag 
vijn en de bekwaamheid daarvoor bezitten,. bevorderd wor- 
den tot:'’n hogere rang, zonder dat .zij voor ’n speciale 
vakature moeten wachten, maar bevordering tot ’n speciale 
klas van enige graad, zal niet vallen onder deze regulaties, 
tenzij enige speciale redenen die moeten worden vermeld: 
voor de bevordering zijn nagekomen. — ; 

(b) Wanneer het werk van de klassen en in een graad 
niet afwisselbaar zijn, b.v. in het geval van. signaal- 
beambten en loodsmannen, enz., kan een beambte in. den 
regel niet bevorderd worden, tenzij er een speciale vaka- 
ture opgevuld moet worden.
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_ (c) When a vacancy oécurs in any grade or class, the 
claims of the most efficient employee in the grade or class 
next below will be considered, but no employee shall be 
promoted to a higher class within the grade or to a higher. 
grade unless he has satisfactorily passed such examination 
or test as may be considered necessary for the position, or 
in the: opinion of the head or sub-head of department, 
possesses the necessary qualifications and efficiency for the 
post. If promotion is offered to any employee and he does 
not wish to accept it, he may, if the exigencies of the 
service permit, be passed over, and in that case the circum-- 
stances shall be recorded and the employee shall be liable 
to have his name excluded from any consideration for 
further promotion until a period of one year has elapsed. 

(d) Any employee who has shown special efficiency and 
satisfactory conduct may be specially promoted from the 
third class to the second class and from the second class 
to the first class of any grade without waiting for a vacancy 
in such higher class, and if so promoted shall be subject 
to the rates of pay for the higher class, provided that in 
the personal opinion of an Assistant General Manager 
or other head of department, the Director of Railways, a 
Divisional Superintendent, or a Superintendent, such 
special promotion is justified. 

- (2) Any employee who alleges that a vacancy has been 
filled without regard to the provisions of this regulation 
may appeal in accordance with the provisions of section 
seven of the Act. 

55. (1) Any employee paid at a daily rate, other than 
an employee remunerated at a district standard rate of pay, 
stationed in any of the iccal allowance districts scheduled: 
below, will be paid the local allowance for the district in 
which his depot or station is located, or in the case of a 
ganger, for the district:in which his cottage is situated. 

(2) The allowance for each district will be fixed at an 
annual amount, and for convenience of calculating daily 
rates and to enable those who do not work on Sundays to 
receive the total amount of the annual allowance, that 
amount is converted into a daily rate on the basis of 318 
weekdays in the year, 

(8) The daily rate of allowance will be paid on week- 
days only and for 

(a) every weekday worked; 

(6) any day on which an employee is not required 
to work on account of the introduction of a 
lesser period of duty than the ordinary hours 
laid down or on account of weather conditions 
not permitting of a continuance of work; 

(c) public holidays whether worked or not; 

(d) absence on leave with pay; 

(e) absence owing to | sickness for which the 
employee is entitled to draw sick pay or absence 
owing to injury received on duty; — 

(f) authorized absence without pay for one day or 
‘portion of a day or for the first day of any 

_ period of absence without pay in.excess of one 
; day. 

(4) The allowance will not be paid for 

(a) Sundays, whether worked or not (all Sunday 
time will be treated’as overtime and paid for 
as laid down in these regulations) ; 

(b) any period of suspension. without pay, or 
unauthorized absence; 

(c) any period of leave of absence without pay, 
exceeding one day at any one time. 

(5). Subject to the provisions of paragraph (6) of this 
regulation, an employee paid at a monthly rate of pay, other 
than an employee remunerated at a district standard rate, 
will be paid the local allowance according to the district 
in which he is stationed, on the basis of one-twelfth of the 
rate of local allowance applicable to the annual equivalent 
of his monthly rate of pay. Any employee who is 
remunerated at an annual rate of pay will be paid an 
allowance according to the district in which stationed on: 
the basis of the annual rate. 

(6) A monthly or daily paid employee whose grade is 
included in Employees’ Pay Schedule (e) (Catering grades) 
who is employed in a refreshment room or on a dining-car,   

(c) Wanneer een vakature in enige graad of klas zich 
voordoet, zal bij het opvullen daarvan acht geslagen. 
worden op de eisen van de bekwaamste geémployeerde in 
de graad of klas naast ondergestelde, maar geen geém- 
ployeerde zal worden bevorderd tot een hogere klas binnen 
de graad of tot een hogere graad, tenzij hij met goed 
gevolg zodanig eksamen of toets heeft afgelegd als nodig 
voor de positie moge geacht worden, of naar mening van 
het hoofd of onderhoofd van departement de vereiste: be-- 
voegdheden en bekwaamheid voor de post bezit. Indien 
bevordering aaageboden wordt aan enige geémployeerde, 
welke dezelve niet wenst aan te nemen, kan hij, indien 
de eisen van de dienst toelaten, voorbijgegaan worden, in 
welk geval de naam van de geémployeerde zal kunnen 
worden uitgesloten van enige konsideratie voor verdere 
bevordering voor het tijdperk van een jaar. 

(d) Enige geémployeerde, die biezondere bekwaam- 
heid en goed gedrag bewezen heeft, kan speciaal bevorderd 
worden van de derde klas tot de tweede klas en van de 
tweede klas tot de eerste klas van enige graad, zonder te 
wachten voor een vakature in zodanige hogere klas, en, 
indien alzo bevorderd, zal hij onderworpen worden aan de 
loontarieven voor de hogere klas, mits dat een Assistent 
Algemene Bestuurder of ander departementshoofd, Direk- 
teur van Spoorwegen, Afdelingsuperintendent of een Super- 
intendent persoonlik van mening is dat zodanige speciale 
bevordering gerechtvaardigd is. 

(2) Enige geémployeerde, die beweert dat een vaka- 
ture vervuld is geworden zonder nakoming- van de voor- 
schriften van deze regulatie, kan appellenren overeenkom- 
stig artikel zeven van de wet. 

55. (1) Enige geémployeerde, betaald tegen dagtarief 
behalve een geémployeerde betaald tegen distrikt standaard 
loontarieven, gevestigd in welke ook van de ondervermelde 
plaatselike toelage-distrikten, zal de plaatselike toclage 
voor het distrikt waarin zijn depot of station gelegen is 
betaald worden of in het geval van een ploegbaas voor het 

_ distrikt waarin zijn hut gelegen is. 

(2) De toelage voor ieder distrikt is tegen een jaarliks 
bedrag vastgesteld, en ten gemakke van het berekenen van 
dagelikse tarieven en ten einde degenen welke niet des 
Zondags werken, in staat te stellen het totale bedrag van 
de jaarlikse toelage te ontvangen, is dit bedrag op een. 
tarief per dag op de grondslag yan 818 weekdagen per 
jaar -herleid geworden. 

(8) Het dagelikse tarief van toelage zal alleen voor 
' weekdagen betaald worden en voor— 

(a) elke weekdag gewerkt; 
(6) enige dag waarop een geémployeerde niet heeft 

te werken tengevolge van de inbrenging van 
een diensttijd minder dan de gewone uren als 
neergelegd of omdat hevig weer het aanhouden 
met werk verhindert; 

(c) publieke feestdagen gewerkt of niet; 
(d) aiwezigheid op betaald verlof; 
(e) afwezigheid ter oorzake van ziekte waarvoor hij 

gerechtigd is ziekbetaling te trekken, of afwe- 
zigheid wegens letsel in dienst bekomen ; 

(f) goedgekeurde afwezigheid zonder loon voor een 
dag of gedeelte van een dag, of voor de eerste 
dag van enig tijdvak van afwezigheid zonder 
loon, boven een dag. 

(4) De toelage wordt niet betaald voor— 

(a) Zondagen indien gewerkt of niet (alle Zondags- ~ 
tijd zal-als overtijd behandeld worden en zal 
daarvoor betaling volgens deze regulaties plaats 
vinden) ; 

(b) enig tijdperk van schorsing zonder betaling, of 
niet-goedgekeurde’ afwezigheid ; 

(c) enig tijdperk van verlof van afwezigheid zonder 
betaling een dag te boven gaande op enig af- 

’ gonderlik tijdperk. 
(5) Onderworpen aan de voorzieningen in paragraaf — 

(6) van deze regulatie, zal aan een geémployeerde tegen 
een maandelikse tarief beloond, uitgezonderd een geém- 
ployeerde tegen een distrikt standaard tarief betaald, de 
plaatselike toelage volgens het distrikt waarin hij gesta- 
tioneerd is, betaald worden, op de basis van een-twaalfde 
van het tarief van plaatselike toelage, van toepassing op 
het jadrlikse ekwivalent van zijn maandeliks loontarief. 
Aan enige geémployeerde die tegen een jaarlikse schaal 
van loon betaald wordt, zal een toelage volgens het distrikt 
waarin hij gestationeerd is, op de basis van een jaarlikse 
schaal, betaald worden. 

(6) Aan een maandeliks of dageliks betaalde geém- 
ployeerde wiens graad in Geémployeerde Loonschedule 
(e) (Catering Grades) begrepen is, die in een verversings-
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will be paid local allowance on. the following basis, accord- 

ing to the local allowance district in which his headquarters 

are situated, viz. :— oo 
(a) Where full food or accommodation provided, or Three-fourths of the 

(b) Part food and accommodation provided, or local allowance. 

(¢) Full food and no accommodation provided 

Full 
(d) Where part food and no accommodation provided { local allowance. 

station and full food and accommodation are + allowance to be paid 
(e) Where both husband and wife are employed at one } alin of the local 

provided forthehusbandonly, 

LOCAL ALLOWANCES. 

(a) SCHEDULE OF DISTRICTS. 
  

DISTRICT I. 

All Cape and Natal centres, excluding certain centres 

classified in District IT. 

DISTRICT IT. 

Carn PROVINCE.: 

Orange River (exclusive) to Fourteen Streams (inelu- 

sive), but excluding Kimberley and Beaconsfield. : 

Prieska (exclusive) to Upington (exclusive). 

Calvinia Branch from 1942 miles to Calvinia and Zak 

River (inclusive). 
Namaqualand. 

Ornanecr Fre State. 

All stations except Bloemfontein. 

TRANSVAAL. 

Standerton (exclusive) to Volksrust (inclusive). 

Standerton (exclusive) to Orange Free State Border. 
Bethal (exclusive) to Volksrust (inclusive). 
Breyten (exclusive) to Mid Pongola River. 

DISTRICT ITI. 

Kimberley and Beaconsfield. 
Fourteen Streams (exclusive) to Bulawayo (exclusive). 
Upington (inclusive) to South-West Protectorate 

Border. 
TRANSVAAL. 

All stations excluding Witwatersrand, Pretoria, and 
Witbank (see District V), and stations included in Dis- 
trict IT. 

DISTRICT IV. 

Bloemfontein. 

DISTRICT V. 

: TRANSVAAL PROVINCE. 

Witwatersrand, all stations Randfontein (inclusive) to 
Springs (inclusive) including Rand Mineral Line, Drie- 
fontein, and Benoni, 

i oreo (including Pretoria West and Rissik), Wit- 
bank. 

South-West Africa Protectorate. 
Lourenco Marques. 
Bulawayo. 

(b) Schedule of Local Allowances.—Daily Paid Employees. 
  

  

  

Substantive Rate.| District | Distriev District | ‘District District 
: If. TIL. IV. . 

Rate per | Rate per | Rate per | Rate per | Rate per 
Fiom. To. | Weekday.| Weekday, | Weekday. | Weekday. | Weekday. 

- $s. dy s. d. |) s. dv gs. d. s d, s dd 
Up to} 5 11 0 4 0 9 1 90 1 6 
6 0 6 11 o ¢ 0 9 1 2 1 9 
7 0 711 “0 4 1 0 1 4 2 0 
8 0 81 0 6 1 0 1 4 2 6 
9 0 | 1011 | 0 9 12 1 6 2 9 

11 0 14 11 . 0 9 1 4 2 0 
1 0 jagir | fXt 1 2 1 9 2 4 3 
20 0 | 22 5 1 4 2 0 2 6 3 9 
22 6 25 V1 1 6 2 8 2 9 4-0 
26 0 ;} 26 5 1 6 2 4 2 10 4 1 
26 6 | 2611 | 1 7 2 4 2 10 4 1 
27 0 28 5 1 8 2 6 211 42 
28 6 |and over| J 1 9 2 6 3.0 4.3               
  

NovE.—In assessing the substantive pay for the pury ose of arriving 
at the local allowance applicable, free quarters or any allowance in lieu 
thereof will be included on the basis of one-sixth of the substantive rate. 
Overtime, piece-work payments, special allowances, and the value of 
rations shall not be included in arriving at the local allowance payable.   

kamer of eetsalon geémployeerd is, zal plaatselike toelage 

op de basis van het plaatselike distrikt waarin zijn hoofd- 

kwartier is, betaald worden, nl. :— 

(a) Waar volle kost of akkomodatie voorzien is, of Drie-vierde van de 

(b) Kost en akkomodatie gedeeltelik voorzien zijn, of plaatselike toclage. 

(e) Volle kost en akkomodatie voorzien zijn, 

(a) Waar gedecltelike kost en geen akkomodatic Volle 

voorzien zijn, plaatselike toelage. 

(e) Waar beiden, man .en vrouw, op een station. 

geémployeerd worden en van volle kost en 
akkomodatie voorzien zijn 

plaatselike toelage 
alleen aan de man te 
worden betaald. 

  

PLAATSELIKE TOELAGE. 
  

(2) SCHEDULE VAN DISTRIKTEN., 

DISTRIKT I. 

Alle Kaapse en Natalse centrums, uitgesloten zekere 

centrums in Distrikt II geklassificeerd. 

DISTRIKT IT. 

Kaar PRrovincrk. 

Oranjerivier (uitgesloten) tot Veertienstromen (inbe- 

erepen), doch met uitsluiting van Kimberley en Beacons- 

field. 
Prieska (uitgesloten) te Upington (uitgesloten).. 

Calvinia Taklijn van 194% mijl tot en met Calvinia 

en Zakrivier. 
Namaqualand. 

Orange VRIISTAAT. 

Alle stations uitgezonderd Bloemfontein. 

TRANSVAAL. 
Standerton (uitgesloten) tot en met Volksrust. 
Standerton (uitgesloten) tot Oranje Vrijstaat Grens. 

- Bethal (uitgesloten) tot en met Volksrust. 
Breyten (uitgesloten) tot Midden Pongolarivier. 

Distrixt. IIT. 

Kimberley en Beaconsfield. 
Viertienstromen (uitgesloten) tot Bulawayo (uitge- 

sloten). 
Upington (inbegrepen) tot Zuidwest Protektoraat 

Grens. 
TRANSVAAL, 

Alle stations uitgesloten Witwatersrand, Pretoria en 

Witbank (zie Distrikt V en stations in Distrikt IL be- 

grepen). 
DISTRIKT IV. 

Bloemfontein, 

DISTRIKYT V. 

TRANSVAAL. 

Witwatersrand, alle stations Randfontein (inbe- 

grepen) tot en met Springs, met inbegrip van Rand 

Minerale Lijn, Driefontein. en Benoni. 
Pretoria (met inbegrip van Pretoria West en Rissik), 

Witbank. . , 

Juidwest-Afrika Protektoraat. 
Lourenco Marques. 
Bulawayo. 

(b) Schedule van Plaatselike Toelage.—Dageliks 
Beloonde Geémployeerden. 
  
  

  

  

Substantieve | istrikt | Distyike | Distrikt | Disizikt | Distrikt. 
: a I. II If. ‘IV. Vv. 

arief per | Tarief per | Tarief per | Tarief per | Tarief per 
Van. Tot. | Weekdag. | Weekdag. | Weekdag. | Weckdag. | Weekdag. | 

s. di: s. d. }) s, d. s. d, s, d. s. dd. 
Tot 511 0 4 0 9 1 0 1 6 

6 0 6 11 0 4 0 9 1 2 1 9 
7 0 711 Oo ¢ 1 0 14 2 0 
8 0 8 Il 0 6 1 0 14 2 6 
9 0 111 |! 0 9 1 2 1 6 2°9 
uo fu |! xy 0 9 1 4 2 0 3 3 
15 0 |1911 [ u 12 1 9 2 4 3°6 
20 ‘0 | 22 & 1 4 2 0 2 6 389° 
22 6 25 11 . 1 6 2 8 2 9 4 9 
26 0 | 26 5 1 6 2 4 2 10 4 1 
26 6 | 26 11 1 7 24 2 10 4 1 
97 0 | 28 6 1 8 25 211 4 2 
28 6 |enover.|J 1 9 2 6 3 0 4 3             
  

Nota.—Bij het opmaken van het substantieve loon voor de berekening 
yan de toepasselike plaatselike toelage zai vrije woning of enige toclage 
in plaats daarvan, op de basis. van een-zesde van het substantieve 
tarief, inbegrepen worden. Overtijd, stukwerk-lonen, speciale toelagen en 
de waarde van rantsoenen, sullen nict inbegrepen worden bij de herekening 
van de plaatselike toelage betaalbaar, : 

Een helft van de-
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__56. (1) The following climatic allowances will be 
paid to any employee stationed and resident in one of the 
areas detailed hereunder :— 

56. (1) De volgende klimaattoelagen, ‘gzullen uitbe- 
taald worden aan enige geémployeerde gestationeerd en 
woonachtig in een van de kringen hieronder uiteengezet: 
  

Climatic —_Al- 
lowance pay- 
able tv em- 
ployees  actu- 
ally —vesident 
in the area for 
every day. in 
the week, in- 
eluding Sun- 

days, 
Per day. 

Climatic Allowance Area. 

  

NataL— 7 s. d. 
Tugela (inclusive) to Empangeni (inclusive)... ve ff 
Gingindblovu to § Miles on the Nshowe line... tee 

TRANSVAAL— 
Zoekmakaar ... 

>
 

, TRANSVAAL — : 
-  Waterval Onder (inclusive) to Nelspruit (inclusive)... 

Gangers stationed at Mileage 4 and 32 trom Nelspruit 
on the Nelspruit-Sabie line ...- . ves wee 

Barberton... ane ven cae oe tee wa 
Louis Trichardt (inclusive) to Mara (inclusive)... tee 
Gcudplaats (exclusive) to Zoekmakaur (exclusive)... 

Naran— - : . 
Empangeni (exclusive) to Somkele (inclusive) ... 

TRANSVAAL— 
Nelspruit (exclusive) to Komatipoort (inclusive) 

. Komatipoort (inclusive) to Goudplaats (inclusive) 
Barberton Branch, excluding Barberton ... we wee L 4.0 
Mara (exclusive) to Messina (inclusive) ... te we   LOURENGO MARQUES   
  

(2) (a) Any employee entitled to be paid a climatic 
allowance will, during authorized paid leave of absence, 
or while absent from duty owing to sickness or injury‘on 
duty covered by the usual medical certificate, draw such 
allowance provided he remains in the climatic allowance 
area in which he is stationed. 

(b) Any employee undergoing treatment in a hospital 
in a climatic area will be paid the following scale of 
allowance :— 

If employed at a station in a climatic | The climatic allowance earned in 
allowance area. the area in which last employed 

Tf employed at.a station in a non-climatic 
allowatice area but working in the 
climatic allowance area not less than 
25 per cent, of his time. 

The climatic allowance for the 
district in which the hospital is 
sitnated. , 

(c) Climatie allowance will not be paid to an employee 

absent on leave without pay, ov under suspension without 

pay. 

(3) Any employee stationed in a non-climatic 

allowance area who is required to work in a climatic 

allowance area will be paid the allowance for the area in 

which he works, for each day or part of a day he is 

working in the area. 8 

(4) Any employee stationed im a climatic allowance 

area, who is required to work in a climatic allowance area 

where a higher rate of allowance operates, will be paid the 

higher allowance for any day or part of a day he -is 

employed in such higher-rated area. 

(5) Any employee permanently stationed in a climatic 

allowance area who is required to work temporarily in a 

lower-rated climatic area or a non-climatic area, without 

being transferred thereto, will continue to be paid the 

climatic allowance which he ordinarily draws for a period 

not exceeding fourteen days, after which period the allow- 

ance for the area in which he is working will apply, or if 

working in a non-climatic area the allowance will cease. | 

(6) Any employee stationed in a climatic allowance 

area whose services are dispensed with, and pay in lieu of 

notice is granted, may be paid climatic allowance for ‘the 

' period covered by such pay. 

57. (1) Free quarters will onlv he allowed to an 

‘employee holding an appointment scheduled to include free 

quarters, or as may be authorized by the General Manager 

or directed by the Minister. Anv emplovee in occupation 

of free quarters who is absent on leave without pay, other 

than absence owing to sickness, will be required to pay 

rental at the usual scale for the period concerned. 
1 

i 
' 

| 
|. | 
to] 

_ Indien werkzaam op een station in een } 

Indien werkzaam op een station in een 

  

Klimaatioe- 
lage betaal- 
baar aan ge- 
employeerden 
werkelik. ta 
de Kring 
woonachtiy 
voor iedere 
dag van de 
week, Zon- 
dagen inbe- 

grepen. 
Per dag, 

Klimaattoela ge-kring. 

  

NAtTAL— )} 8s a 
Tugela (inbegrepen) tot Empangeni (inbegrepen) ...... 
Ginginhlovn tot 8 mijl op de Eshowe-lijn........... . 

TRANSVAAL— 
Zoekmakaat ... ae wee wee te 

TRANSVAAL— 
Waterval Onder (inbegrepen) tot Nelspruit (nbe- 
grepen) : . see eee wee we tee 

Ploegbazen gestationcerd te Mijl 4 en 32 van Nelspruit 
op de Nelspruit-Sabie lija vena 
Barberton... wee eee . tee vee a 2 8 
Louis Trichardt (inbegrepen) tot Mara (inbegrepen) ... 
Goudplants (uitgesloten) tot Zoekmakaar (uitgesloten) 

NatraL— oo. 
Eimpangeni (nitgesloten) tot Somkelé (inbegrepen) ... 

TRANSVAAL-—- : 7 
Nelspruit (uitgesloten) tot Komatipoort (inbegrepen) ... 
Komatipoort (inbegrepen) tot Goudplaats (inbegrepen 
Barberton Tak, bchalve Barberton was wee ae , 4 0 
Mara (nitgesloten) tot Messina (ingesloten) ... weet   LourENcO MARQUES owe JJ   
  

(2) (a2) Enige geémployeerde recht hebbende op 
klimaattoelage zal gedurende goedgekeurd verlof met be- 
houd van loon of gedurende afwezigheid, ter oorzake van 
aiekte of letsel in dienst, gedekt door het gewone genees- 
kundige certifikaat, zodanige toelage trekken, mits hij in 
de klimaatstoelage-kring verblijft alwaar hij gestationeerd 
is, 

(6) Enige geémployeerde onder behandeling in een 
hospitaal of klimaat-kring zal de volgende schaal van toe- 
lage ontvangen :— 

De klimaattoelage’ verkregen in 
de kring alwaar het laatst klimaattoelage-kring werkzaam 

rkzaam. 

De klimaattoelage voor het 
distrikt waarin het hospitaal 
gelegen is 

niet klimaattoelage-kring, doch niet 
minder dan 25 percent van. zijn tijd 
in de klimaattoelage-kring werkende 

(c) Klimaattoelage zal niet uitbetaald worden aan 
een geémployeerde afwezig op verlof zonder behoud van 
loon of onder schorsing zonder betaling. ‘ 

(8) Enige geémployeerde, gestationeerd in een niet- 
klimaattoelage-kring, die verlangd wordt in een klimaat- 
toelage-kring te werken, zal betaald worden de toelage 
voor de kring waarin hij werkt voor elke dag of gedeelte 
daarvan welke hij aldaar werkt. 

(4) Aan enige geémployeerde in een van de lager aan- 
geslagen klimaattoelage-kringen gestationeerd, van wie 

‘ vyerlangd wordt in een klimaattoelage-kring te werken 
waar een hogere maatstaf van toelage van toepassing is, 
zal de hogere toelage uitbetaald worden voor enige dag 
of gedeelte daarvan dat hij in zulk. hoger aangeslagen 
kring werkzaam is. 

(5) Enige geémployeerde, blijvend gestationeerd in 
een klimaattoelage-kring, van wie verlangd wordt tijdelik 
in een lager aangeslagen of niet-klimaat-kring te werken 
zonder daarheen overgeplaatst te zijn, zal voortgaan de 
klimaattoelage welke hij gewoonlik ontvangt te trekken 
voor een tijdperk veertien dagen niet te boven gaande, 
waarna de toelage voor de kring waar hij werkzaam is 
gelden zal, of indien werkend in een niet-klimaat-kring 
zal de toelage ophouden betaald te worden. 

(6) Indien een geémployeerde in een klimaattoelage- 
kring van zijn dienst ontslagen en loon in plaats van 
kennisgeving toegekend wordt, kan klimaattoelage voor het. 
tijdvak door zulk loon gedekt betaald worden. 

549. (1) Vrije woning zal slechts toegestaan worden 
aan een geémployeerde die een betrekking bekleedt die in 
de loonschedules gerangschikt is als met genot van vrije 
woning, of als moge worden goedgekeurd door de Alge- 
mene Bestuurder of gelast door de Minister. Enig -geém- 
ployeerde met vrije woning, die afwezig is op verlof zonder 
hehoud van loon behalve afwezigheid wegens ziekte, zal 
huur moeten betalen tegen de gewone schaal voor het 
betrokken tijdperk.
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(2) When the Administration is unable to supply free ° 
quarters where provided for, an allowance in lieu thereof 
of one-sixth of the employee’s substantive pay may be 
granted by the head or sub-head of department for the 
weekdays in the pay month, including weekdays absent on 
leave with pay and absence owing to sickness with pay, or . 
injury on duty covered by medical certificate, but exclud- 
ing any period absent on leave without pay or whilst under 
suspension without pay. a 

(8) An employee, who occupies free quarters, proceed- 
ing on leave of absence not excceding thirty-six 
days, may be required to place one room in his quarters at 
the disposal of the Administration, but he shall not be 

entitled to any allowance in lieu of quarters for such period 
of leave, 

(4) An employee proceeding on extended leave (which 
for the purpose of these regulations shall be taken to mean 
leave in excess of thirty-six days) may be required to place 
his quarters at the disposal of the Administration, storing 
his furniture in one room if necessary, and if so required 
during the period for which leave pay is drawn at full 
rates he shall be. granted an allowance in lieu of free 
quarters at the rate of one-sixth of his substantive pay on 
the basis provided for in paragraph (2) of this regulation. . 
Where the leave pay drawn is calculated at half rates, only 
one-half the allowance provided for herein will be paid. 
If the leave is without pay no allowance will be paid. The 
terms of this sub-section may also be applied to an employee 
sick or injured on duty who is ordered away from his own 
station by a railway medical officer, but in the case of 
absence on account of sickness not due to injury on duty 
only one-third of the allowance approximating to the pro- 
portion of sick pay received shall be paid. 

(5) Where, in the case of extended leave, the servant 
relieving is paid an allowance in lieu of free quarters, such 
allowance will cease during any period he or his family 
may occupy the available accommodation as free quarters, 
but if only one room in the quarters is occupied rental shall 
be paid for the accommodation so occupied, and this shall 
not disturb the payment of the allowance paid in lieu of 
the provision of complete quarters. 

(6) Where the servant relieving is not entitled to free 
quarters, he shall be required to pay rental at the official 
scale for any portion of the accommodation occupied for 
the whole period of occupation. 

58. (1) An employee who is required temporarily to 
carry out the duties-of any grade or class other than that 
in which he is employed shall, subject to the provisions 
of paragraph (2) ‘of this regulation, whilst performing such 
duties be paid not less than the rate of pay for the first year 
for such grade or class, to which shall be added in the case. 
of those grades which carry free quarters one-sixth of the 
substantive rate of pay under the conditions of Regulation 
No. 57 (2) in lieu of quarters when these are not provided, 
and he shall conform to the regulations applying to such 
grade. Where the head of department, the Director 
of Railways, or a Divisional Superintendent considers 
that the rate ef pay which would be paid under 
this regulation would be insufficient remuneration. 
for the duties and responsibilities of the acting 
position he may grant such special temporary sub- — 
stantive rate of pay, not exceeding the maximum rate for 
the grade, class, or office, as he may determine to be 
reasonable. 

(2) The higher rate is not payable to an employee 
acting in a higher class in his own grade when the work 
of the various classes is interchangeable, e.g. in the case 
of a second class driver, fireman, or guard performing work 
usually allotted to a first class driver, fireman, or guard, cr 
a ticket éxaminer acting for a ticket examiner of a higher 
class, but shall be payable to an employee acting in a 
higher class in his own grade where the work to be per- 
formed is specifically provided for in a higher class and at 
a higher rate of pay, e.g. a third class signalman required 
to perform the work allotted to a second class signal cabin. 
or a shunter acting for a leading shunter. 

59. (1) (a) Any employee who is required to attend a 
départmental inquiry shall, subject to the terms of the 
concluding portion of paragraph (8) of this regulation, be   

(2) Indien de Administratie niet in staat is vrije 
‘woning aan enige zodanige geémployeerde te verschaffen, 
zal een toelage ten bedrage van een-zesde van het werkelike 
loon van de geémployeerde kunnen worden toegestaan door 
het hoofd.of onderhoofd van departement voor de week- 
dagen in de loonmaand, insluitende weekdagen afwezig op 
verlof met behoud van loon en afwezigheid ter oorzake 
van ziekte met behoud van loon, of letsel in dienst gedekt 
door geneeskundig certifikaat, maar uitsluitende enig 
tijdperk afwezig op verlof zonder behoud van loon en enig 
tijdperk terwijl geschorst zonder loon. 

(3) Van een geémployeerde met vrije woning, die 
jaarliks verlof neemt niet zes en dertig dagen te boven 
gaande, kan vereist worden één kamer in zijn woning’ ter 
beschikking van de Administratie te stellen, maar hij zal 
geen tcelage in stede van woning trekken gedurende zo- 

. danig verlofstermijn. 
(4) Van een geémployeerde die lang verlof neemt (het- 

welk voor het doel van deze regulatie zal‘bedoelen verlof 
voor meer dan zes en dertig dagen), kan vereist worden 
zijn woning ter.beschikking van de Administratie te stel- 
len, zijn meubels, indien nodig, in een kamer bewarende, 
en mndien dit verlangd wordt gedurende het tijdvak waar- 
voor verlofsloon getrokken is tegen volle tarieven, zal aan 
hem toegekend worden een toelage in stede van vrije 
wvoning gerekend op een-zesde van zijn werkelik loon op 
de grondslag voorzien in paragraaf (2) van deze regulatie. 
Waar het verlofsloon toegekend ‘berekend is tegen half 
tarief, zal slechts een helft van de toelage hierin voorzien 
betaald worden. Indien het verlof zonder behoud van loon 
is toegestaan, zal geen toelage betaald worden. De bepa- 
lingen van deze subsektie kunnen ook toegepast worden op 
een zieke geémployeerde of een die: letsel in dienst lijdt, 
die door een geneeskundige ambtenaar van zijn eigen 
station weggezonden wordt, maar ingeval van afwezigheid 
ter oorzake van ziekte, niet toe te schrijven aan letsel in 
dienst, zal slechts een-derde van de toelage bij benadering 
aan de verhouding van ziekeloon worden toegekend. 

(5) Indien ingeval van lang. verlof de plaatsvervan- 
’ gende dienaar gen toelage in plaats van vrije woning trekt, 
dan zal zodanige toelage ophouden gedurende enig tijd- 
vak dat hij of zijn gezin de dienstige huisvesting als vrije 
wouing mocht gebruiken, maar indien slechts één kamer 
in de woning gebruikt wordt, dan zal huur betaald worden 
voor de huisvesting aldus gebruikt en dit zal de betaling 
van de toelage toegekend in stede van de voorziening van 
volledige woning niet hinderen. 

(6) Indien de plaatsvervangende dienaar niet gerech- 
tigd is op vrije woning, zal hij huur moeten betalen tegen 
de officiéle schaal voor enig gedeelte van de huisvesting - 
gebruikt voor de gehele tijd van bewoning. 

58. (1) Aan een geémployeerde van wie geéist wordt 
tijdelik de werkzaamheden van een betrekking waar te 
nemen van enige graad of klas behalve die waarin hij 

_werkzaam is, zal gedurence dat hij dergelijke dienst doet 
en onderworpen aan de bepalingen van paragraaf (2) van 
deze regulatie, minder dan het loontarief voor het eerste 
jaar voor zulke graad of klas witbetaald worden, waaraan 
moet bijgebracht worden ingeval van die graden met vrije 
woning een-zesde van het zelfstandige loontarief onder de 
voorwaarden van regulatie No. 57 (2) in stede van woning 
alwaar in die niet voorzien wordt, en hij moet zich regelen 
naar de diensturen en regulaties van toepassing op 20- 
danige graad. -Waar het departementshoofd, de Direkteur 
van Spoorwegen of een Afdelingsuperintendent van 
mening is dat het loontarief te betalen onder deze regu- 
laties onvoldoende betaling zou zijn voor de plichten en 
verantwoordelikheden van de waarnemende betrekking, 
kan hij zodanig biezonder tijdelik zelfstandig loontarief, 
niet te boven gaande het maximum tarief voor de graad, 
klas of betrekking, toekennen als hij redelik mag vinden. 

(2) Het hogere tarief is niet betaalbaar aan een ge- 
employeerde waarnemende in een hoger klas in zijn eigen 
graad wanneer het werk van de verscheidene klassen ruil- 
baar is, b.v. in het geval van een tweede klas machinist, 
stoker of kondukteur, werk doende gewoonlik gegeven aan 
een eerste klas machinist, stoker of kondukteur, of een 
kaartjesonderzoeker waarnemende voor een kaartjesonder- 
zoeker van een hogere klas, maar zal betaalbaar zijn, aan 
een geémployeerde waarnemende in een hogere klas van 
zijn eigen graad, waar het te verrichten werk specifiek 
voorgeschreven is voor een hogere klas en tegen een hoger 
loontarief, b.v. waar een derde klas seinwerker verlangd 
wordt het werk te doen voor een tweede klas seinwerker, 
of een rangeerder waarnemend voor een voorman- 
rangeerder. . 

59. (1) (a) Emige geémployeerde, die een departemen-_ 
taal onderoek -heeft bij te wonen, zal,.onderworpen aan de 
bepalingen van het slotgedeelte van paragraaf (3) van deze 
regulatie zijn gewone loonschaal betaald worden voor
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paid his ordinary scale of pay for such time as may be 
necessary to make up, with the time (if any) actually 
worked, an ordinary day’s pay for every twenty-four hours. 

(6) If he shall have completed his tour of duty for that 
day, any time occupied thereafter on the same day shall be 
paid for at straight rates with a maximum of half a day’s 
pay. 

(c) Any driver, fireman, guard, or ticket examiner 
who, on account of having to so attend at an inquiry, is 
prevented from working his ordinary shift shall be paid not 
less than half a day’s pay at straight time. 

(4) An employee required to attend an inquiry after 
completion of night shift will be paid half a day’s pay if 
attending the inquiry before or until 1 p.m. If required 
to attend the inquiry continuously up to and including the 
whole or part of the afternoon (i.e. until after 2’_p.m.) such 

" employee will be relieved from duty for the following shift 
without losing pay, but will receive no additional pay- 
ment. 

(2) Any employee who is required to attend any eye- 
sight test or examination shall, where the attendance can 
be arranged in the employee’s own time, attend at such 
time without any additional payment, but where this 
cannot be arranged, the terms of paragraph (1) (a) of this 
regulation will apply. 

(3) In the case of departmental inquiries, travelling 
“expenses will be paid according to the tariff for journeys 
on railway business, provided that where an employee who 
attends any such inquiry is not exonerated from respon- 
sibility in connection with the accident or other matter 
which has led to the inquiry, the head or sub-head of the 
department may disallow travelling expenses. If any 
such employee should be under suspension, the question 
of payment of time whilst travelling and attending the 
inquiry will depend upon the decision arrived at in regard 
to his responsibility in the case, as provided for under 
Chapter VITIT. 

60. (1) Any employee who receives a subpcena or 
other order requiring him to attend any Court of Law as a 
witness shall immediately notify his superior officer in order 
that arrangements may be made for the performance of his 
work whilst in attendance at the Court. 

(2) (a) Any employee who is required to attend Court as 
a witness shall do so in the performance of and as part of 
his official duty, and shall be paid his ordinary scale of pay 
for such tyme as may be necessary to make up, with the 
time (if any) actually working, an ordinary day’s pay for 
each twenty-four hours, midnight to midnight. If any 
such employee is required to attend Court under the cireum- 
stances described in his own time, and outside his ordinary 
period of duty, he shall be allowed an equivalent time off 
duty in lieu thereof or otherwise be paid straight time, but 
not overtime, for the period so occupied, but not exceeding 
half a day’s pay at straight time. Any driver, fireman, 
guard, or ticket examiner who, on account of having to so 
attend at a Court is prevented from working his ordinary 
shift, shall be paid his ordinary scale of pay for such time 
ax he may be occupied, but not less than half a day’s pay 
at straight time shall be paid. 

(b) A railway police constable when required to attend 
Court in the execution of his duty after completion of 
night-shift will be paid as follows :— 

(i) When attending Court before or until 1 p.m., 
half a day’s pay. 

(11) When attending Court continuously up to and 
including part or the whole of the afternoon 
session of the court (i.e. until after 2 p.m.), to 
be relieved from duty for the following shift 
without losing pay, but to receive no additional | 
payment. . 

(8) Where the attendance at Court under the circum- 
stances covered by paragraph (2) involves travelling on the 
part of an employee, he shall obtain a free pass or ticket for 
such railway journey as may be necessary to enable him 
to appear as a witness, and shall be paid travelling 
expenses for the time he is absent, in terms of Regulation 
No. 128 (Chapter V). Where the railway does not ‘serve, 
transport by such other means as are available will be 
allowed at departmental expense, 
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zulke tijd als nodig zal-zijn om de tijd (indien enig) 
werkelik aan zijn werk bezig een gewone dags loon op te 
maken voor elke 24 uren. 

(b) Maar indien hij zijn diensttijd voor die dag heeft 
voltooid, zal hij voor enige tijd daarna op dezelfde dag ge- 
werkt betaald worden tegen gewone tarieven met een maxi- 
mum loon als voor een halve dag. 

(c) Enige machinist, stoker, kondukteur of kaartjes- 
onderzoeker, welke ter oorzake van de noodzakelikheid een 
onderzoek alzo bij te wonen verhinderd wordt zijn gewone 
taak te werken, zal niet minder dan als voor een halve dag 
tegen gewone tijd betaald worden. 

(d) Aan een geémployeerde van wie verlangd wordt 
een onderzoek bij te wonen, na voltooiing van nachtdienst, 
zal een halve dags loon betaald worden als hij het onder- 
zoek voor of tot 1 n.m. bijwoont. Indien van hem ver- 
langd wordt het onderzoek doorgaans bij te wonen, tot en 
met de gehele of gedeelte van de namiddag (d.i. tot 2 n.m.) 
zal zodanige geémployeerde van dienst afgelost worden 
zonder verlies van loon, doch hij zal geen extra betaling 
ontvangen. 

(2) Enige geémployeerde van wie verlangd wordt een 
. gezichtsbeproeving of onderzoek bij te wonen, zal waar de 
bijwoning plaats kan vinden gedurende zijn eigen tijd, te 
zulke tijde tegenwoordig zijn zonder enige verdere betaling, 
maar wanneer dit niet kan geregeld worden, dan zullen de 
bepalingen van paragraaf (1) (a) van deze regulatie van 
toepassing zijn. 

(3) Ingeval van departementale onderzoeken zullen 
reiskosten betaald worden volgens het tarief voor reizen op 
spoorwegbezigheid, onder voorbehoud dat een ge- 
‘employeerde, wanneer enig zodanig onderzoek bijwonende. 
niet vrijgesteld is van enige verantwoordelikheid die hij 
moge belopen hebben in verband met het ongeluk of 
andere zaak waaruit het onderzoek ontstaan is, het hoofd 
of onderhoofd van het departement reiskosten kan af- 
keuren. Indien enige zodanige geémployeerde onder 
schorsing is, zal de kwestie van betaling voor tijd terwijl 
reizend en het onderzoek bijwonende afhangen van de be- 
slissing ten opzichte van zijn verantwoordelikheid in de 
zaak, zoals neergelegd in Hoofdstuk VIII. 

60. (1) Enig geémployeerde, die een dagvaarding of 
ander bevel ontvangt, van hem verlangende voor enig 
gerechtshof te verschijnen, zal onmiddellik de boven hem 
gestelde ambtenaar met dit feit in kennis stellen, ten einde 
zo nodig maatregelen voor het doen van zijn werk. tijdens 
hij bij het hof aanwezig is, getroffen kunnen worden. 

(2) (a) Enige zodanige geémployeerde, van wie ver- 
langd wordt ten gerechtshove te verschijnen als Kroonge- 
tuige, zal in het hof verschijnew als dienstdoende eu een ge- 
deelte van zijn ambtsplicht vervullende, en zal zijn gewone 
schaal van betaling ontvangen voor zodanige tijd als nodig 
mag zijn om met de tijd (indien enig) werkelik werkzaam 
een gewone dag betaling op te maken voor iedere 24 uren, 
middernacht tot middernacht. Indien van enige zodanige 
geémployeerde verlangd wordt het hof bij te wonen onder 
de gezegde omstandigheden, gedurende zijn eigen tijd en 
buiten zijn gewone diensttijd, zal hij in stede daarvan een 
gelijke tijd afdienst toegelaten worden, of anderszing ge- 
wone tijd, maar geen overtijd betaald worden voor de tijd 
alzo besteed, maar niet te boven gaande een halfdags loon 
tegen gewone tijd. Enige machinist, stoker of kondukteur 
of kaartjesonderzoeker die, ter oorzake van alzo ten ge- 
rechtshove te moeten verschijnen; verhinderd wordt zijn 
gewone taak te werken, zal zijn gewone loonschaal betaald 
worden voor zodanige tijd als hij bezig mag zijn, maar 
niet minder dan een halfdags loon tegen gewone tijd zal 
betaald worden. 

(b) Hen konstabel van de Spoorwegpolitie zal, als hij 
verplicht is in het hof te verschijnen in de uitvoering van 
zijn plicht, nadat hij zijn nachtdienst heeft verricht, 
worden betaald als volgt:— 

(i) Als hij in het hof moet verschijnen voor of tot 
1 uur n.m., betaling voor een halve dag. 

(ii) Wanneer hij in het hof moet verschijnen voort- 
.  durend tot en voor een deel van de gehele na- 

middagzitting van het hof (d.w.z. tot na 2 uur 
n.m.), zal hij van zijn dienst worden ontheven 
voor zijn volgende diensturen zonder zijn be- 
taling te verliezen, maar hij zal ook niet meer 
betaald worden. 

(3) Waar het ten hove verschijnen onder de omstan- 
. digheden gedekt door paragraaf (2) reizen door de geém- 
ployeerde veroorzaakt zal hij een vrijpas of biljet voor zo- 
danige reis per spoor als nodig mag zijn, ten einde hem in 
staat te stellen als getuige op te treden, verstrekt worden, 

- en zal reiskosten voor de tijd welke hij afwezig is betaald 
worden volgens regulatie No. 128 (Hoofdstuk V).
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(4) Where ani employee is stbpoenaed, and conduct 

imonéy is claimable in advance according to law, n6 free 

railway or other travelling facilities will be granted tritil 

that conduet money,has béen paid in té the Administration. 

. (5) (a) In criminal cases no witness fees are payable 

by Government ta employees of the Administration, 

(b) Tu civil cases any witness fees payable by the party 

who stibpoénaes an employee of the Administration shall be 

claimed by that employes atid iximediately paid into 

reveiue by him through his superior officer and accounted 

for by means of ati excess fare receipt voucher. 

(6) In criminal cases where witnésses are subpoenaed 
at the.expense of the defence or in private prosecutions all 

sums payable by parties other than Government, .in respect 
of rail or othér transport or sustenance expenses shall be . 

claimed by the employee concerned and paid into revenue 

in the manner indicated in paragraph (5) (0). 

(1) No employee who reports a case to the police should 

attetid Court unless subpoenaed Gr instructed to db 80. 

61. (1) (a) An étnployee detailed for breakdown work 
will, whilst actually travelling to and from thé scetie of 

the accident and employed in clearing the line for traffic, 

be paid at the rate of time aiid a half. 

(i) Time and a half will be calculatéd as follows in. 

local allowance districts :— 

(i) Employees in receipt ot substantive rates of 

pay :-— , 

‘Time and a half on svb- 
atantive raté only, plus 
atiy, local sllowaricé 
applicable, 

During standard hours of duty wes 

Before or after standard hours of ‘ 
daty ss. 65 rT) hea Tinie and & half on the 

total of the substantive 
rate of pay and local 
allowance combined. 

(11) Employees in receipt of district rates of pay :— 
Before, after of during standard . 

hours of duty... we ;.. Time and a half on the 
distiict rate. 

(c) Paymant at the tate of timie atid a half will be 
made for any tinie etigaged in lifting and ferailing 
vehicles when such work takes place in ¢ontinuation of and . 
as part of the work of cleating the lie for traffic duting 
the initial visit of the breikdown garig¢ to the scene of the 
adcident, i , 

(d) An Assistant General Manager, the Directer of 
Railways, or Divisional Superintendent may at lis disere- 
tion authorize payment.at the rate of time and a half for 

lifting and rerailing vehicles or clearing wreckage during 
a subsequent visit to the scene of the accident should, in 

his opinion, the circumstances justify such payment. 
(e) Payment at the rate of time and.a half will not 

apply during any period of sleep or rest. 

(2) Tf a breakdown gang ig called out fot a breakdown 
which. occurs at the depot or station at which the men are 
employed, the special rate may be paid for the time the | 
employees are engaged on breakdown duty in clearing the 
line for traffic if the head or sub-haad of the department 
considers the circumstances warrant the application of the 
special payment. : 

(3).This regulation does not apply to the driver, fire- 
man, and guard who work the breakdown train to and from 
the scene of the accident. 

(4) (a) Travelling expenses under Ohapter V are not 
payable in adélition to the rates authorized under para- 
graph (1) of this regulation except for periods of sleep or 
rest, during which payment at the rate of time and a half 
is not made, During such periods a travelling expense at 
the rate of 3¢d. per hour will be applied. 

(b) Where free fooil is not supplied by the Depart- 
tient i night-ovt expense of 3s. will be paid fox each 
night’s absence from hesilquarters. :   

170 GOVERNMENT. GAZETTE EXTRAORDINARY, 19% APRIL, 1921. 

Waat de spoviwege geen zodanig transport kah ver- 

schaffen zutlen andere beschikbate wiiddelen kunnet 

wotden tiegestian op kostée van het département. 

(4) In gevallen waarin een geémployeerde wordt ge- 

dagyadrd én reisgeld daarvoor kan verkregen worden in 

yoorschot volyens de wet, kuitien geen vrije reiskosten of 

andere faciliteiten worden toegestaan totdat dat reisgele 
aan de Administratie is terugbetaald. 

(5) (a) Ini strafzaken zullen aah de geémployeerden van 

de Adininistratie geen getuigevelden door het Goevetne- 

inent worden bétaald. : 

(b) In burgerlike zaken zullen getuigegelden die be- 

taald worden door de partij, die een geémployeerde van de 

Administratie dagvaart, decor die geémployeerde worden 

opgevorderd en onmiddeilik worden betaald in de Inkom- 

sterekening door middel van. de beambte die boven. hem 

staat en dit zal worden behandeld bij de ontvangsthewijzen 
voor buitengewone vrachtprijzen. 

(8) In strafzaken waar getuigen worden gedagvaard 

ten koste van de verdediging of in private vervolgingen 

zullen alle sommen, die door de partijen, anders dan het 

Guevernenent wosden betaald, met betrékking ‘tot spoor- of 

aider txdusport of ondethoudsuitgaven, worden opgevor- 
derd doot dé betiokken geémployesrde eri betaald worden 

in de Tukonistérekenitis op de wijze zoals in paragraaf 
5 (b) is aatigegeven. 

(7) Fen geémployeerde die een zaak aan de politie 

rapporteert zal niet voor het hof verschijnen tenzij hij ge- 

dagvaard is of bevolen wordt om te verschijnen. . 

61. (1) (a2) Een geémployeerde voor ontsporingswerk 
afgezonderd; zal, terwijl werkelik van en naar-de plaats 
van het ongeval reizende, en bezig is met de ontruiming 
van de lijn voor goedereverkeer, tegen het tarief vari tijd 
en een half betaald worden. 

(v) Tijd en esi Lalf zal in plaatsélike toelage distrik- 
ten als volgt berekend worden :— 

(i) Getmployeetden in bezit van substantieve schalen vin 
oon :— 

Gedurende standaard Tijd en een half tegen substazitief 
diensturen tarief alleenlik, plus. enige 

plaatselike toelage van toe-. 

passing. 
Voor of na standaard Tijd en een half op het totaal van 

ureti van dienst het substantief tarief van loon 
mo , én pladtselike toelage geloni- 

; bineerd: 

(ii) Geémployeerden in bezit van distriktstarieven van 
oon :-—> , 

Voor, na of gedurende Tijd en een half tegen distrikts- 
standaard diensturen tarief, , 

(c) Betaling tegen het tarief van tijd en een half zal 
geschieden voor, enige tijd besteed in het oplichten en 
weder op spoor brengen vah yoertuigen, indien zulk werk 
geschied bij voortzetting of als gedeelte van het werk van 
opruiining yan de lijn voor goedereverkeer gedurende het 
eerste bezoek van de ontsporingspan aan de plaats van het 
ongeval. 

. (d),- Een, Assistent Algemene Bestuurder, de Direkteur 
van Spoorwegen, of Afdelingsuperintendent kan naar 
goeddunken betaling tegen het tarief van tijd en een half 
goedkeuren voor het oplichten en weder op spoor zetten 
van voertuigen of ontruiming van wrakstukken gedurende 
een volgend bezoek aan de plaats van het ongeval, indien 
omstandigheden zodanige betaling volgens zijn yienswijze 

_ rechtvaardigen. 
(c) Betaling tegen het tarief vah tijd eri een half zal 

niet van toepassing zijn; gedurende enige slaap of rusttijd: 

(2) Indien een ontsporingspah voor eén ongéval bij 
een depot of station waar de mannen werken opgeroepén 
wordt, kab het speciale tarief voor de tijd waarbij de ge- 
employeerden met ongevalswerk bezig #i1jn met het openen 
van de lijri voor vervoer uitbetaald worden, indien het 
hoofd of onderhoofd van het departement denkt dat de om- 

standigheden de toekenning van de speciale betaling recht- 
vaardigen: 

8) Dezé regulatie raakt niet de niachinist, stoker en 
kontroleur welke op de ongelukstrein werken naar en terug 
van de ongeluksplaats. 

(4) (a) Reisonkosten onder Hoofdstuk V zijn niet betaal- 
bdar behalve de goedgokéurde tarieven onder paragraaf (1) 
van déze regulatie met uitzondering van slaap of rusttijden. 
warrvoor betaling tegen het tarief yan tijd en een half niet 

geschiedt. Gedurende zodanige tijdperken zullen reis- 
kosteh tegen het tarief van 84d. per uur toegepast worden. 

(b) Waa vrij voedsel niet verschaft wordt door het 
Departement, zullen onkosten tegen 3s. voor elke nacht 
van afwezigheid van hoofdkwartieren betaald worden.
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(c) When werk consists of rerailing or liftiii¢ velicles 
ot clearing wreckage whére payment at the rate of "time 
and a half is not atithorized, and the employee is away 
from his headquarters, the ordinary scale of travelling 
expenses will apply. . 

62. The General Manager may grant to employees 
such bicycle or-other special allowances as may from time 
to time be necessary, including allowances for emergency 
and dangerous service in connection with lifeboat and 
rocket brigade work, and bonuses in connection with check- 
ing work, and the bonus-earning system in operation in the 
workshops. The General Manager may also grant sach 
other bonuses as may be warranted by exceptional circum- 
stances, provided that where the amount of ibe bcnus 
exceeds £25 in any one case the approval of the Minister 
is obtained thereto. 

638. No designation other than those specified in the 
pay schedules shall be conferred upon any employee nor 
shown in any official record or pay-sheet except with the 
sanction of the Genera] Manager, and every employee shall 
be accorded the proper designation for the work performed, 
subject if necessary to the prefix ‘‘ Acting.’’ No altera- 
tion shall be made in the designation or maximum pay 
provided in the schedule for any grade or for any.employee 
without the sanction of the General Manager. 

B.—PAY REGULATIONS APPLICABLE TO 
-ARTISANS AND OTHER EMPLOYERS 
CLASSIFIED IN THE ARTISAN PAY 
SCHEDULE. : 

The following regulations, Nos. 64 to 70, apply only . 
to artisans, skilled laborers, unskilled labourei's, 
improvers, and apprentices classified in the Artisan Pay 
Schedule : — 

64. (1) (a) The district standard daily and monthly 
rates of pay applicable are, subject to the provisions of 

’ Regulations Nos. 50 and 51, those shown in the schedule 
on pages'...... to ...... 

(b) Employees classified in the Artisan Pay Schedule. 
are subject to transfer from one district to another as may 
be required by the exigencies of the service; any such” 
employee so transferred will be paid the standard rate of 
pay for his grade for the district to which he is transferred. 

_ (c) Any employee classified in the Artisan Pay 
Schedule in receipt of a wage higher than the standard 
rate for the district in which he is employed may, at the 
discretion of the head of departthent, be transferred to 4 
district where his existing emoluments will conform to the 
standard rate for the district. In the event of it being 
decided to transfer an employes from one district, to 
another solely on the grounds that such einployee is receiv- 
ing the tate of pay obtainitig for a higher rated district, 
such employes shall have the right, at his discretion, to 

“remain in the district where he is employed, provided: ke 
conforms to the raté of pay for that district. tO 

(2) The daily rates of pay provided are the rates paid 
for each eight ordinary working hours. up to the weekly 
total of forty-eight hours. To provide for a short day'on 
Saturday, the average hours of ordinary work on other 
weekdays will be more than eight hours, and overtime 
rates will only be applicable for time worked outside the 
ordinary working hours for each day as fixed for the shop 
or shift; 

(3) The monthly rates of pay for electricians, wire- 
men, and signal fitters employed on district duty, and 
other employees remunerated at monthly rates, are inclu- 
sive rates to cover such hours of duty as may be necessary 
on weekdays. . 

(4) Subject. to the rights which an employee tiay 
- have under section eighty-three of thé Act, full payment 

. Will not be made for any period during which weather con-   

(c) Wanneer werk wit weder op spoor zetten of op- 
lichten van voertuigen of ontruiming’ van de wrakstukkén 
bestaan, waat betaling tegen het tarief van tijd en een 
half niet gemachtigd is, en de geémployeorde afwezig is 
van #ijn hoofdkwartieren, zal de gewone schaal van reis- 
onkosten van toepassing zijn. 

62. De Algemene Bestuurder kan aan geémployeerden 
zodanig rijwiel of andere. speciale toelagen als van tijd 
tot tijd nodig mogen zijn toekennen, insluitende toelagen 
voor gevallen van dringende of gevaaryolle dienst met be- 
trekking tot reddingsboot- en vuurpijlbrigadewerk, en 
bonussen in verband met ladingwerk en bonusstelsel in 
werking in de werkplaatsen; en zal de Algemene Bestuur- 
der zulke andere-bonussen als door biezondere omstandig- 
heden gerechtvaardigd mogen zijn, kunnen schenken, op 
voorwaarde dat indien het bedrag vah-de bonus in enig 
enkel geval £25 te boven gaat de goedkeuring van de 
Minister daartoe verkregen wordt. 

68. Geen benaming, behalve die uiteengezet in de 
loonschedulen zal aan enige geémployeerde gegeven 
worden, nog in enige officiéle staat of betaallijst voor- 
komen’ zonder goedkeuring van de Algemene Bestuurder 
en aan élke geémployeerde zal de juiste benaming voor het: 
verrichte werk worden toegekernd, indien nodig, vooratf- 
gegaan door het voorvoegsel ‘“‘ wanrnemend.’’? Geen _ver- 
andering zal in de schedulebenaming of maximum loon- 
tarief voor enige graad of voor enige geémployeerde zonder 
machtiging van de Algemene Bestuurder gemaakt worden; 

B.—_LOONREGULATIES VAN TOEPASSING OP 
“HANDWERKSLIEDEN EN ANDERE GE- 
EMPLOYEERDEN GEKLASSIFICEERD IN 
DE HANDWERKSLIEDEN LOONSCHEDULE. 

De volgende regulaties Nos. 64 tot 70 zijn van toe- 
passing alleen op handwerksliéden, bedreven arbeiders, 
arbeiders, leerlingen en gevorderden geklassificeerd in de 
‘Handwerkslieden Loonschedule, 

64. (1) (a) Dé toepasselike distrikt standaard, dage- 
likse en maandelikse loontarieven zijn ofiderworper aan de 
voorzieningei van Yegulatie No. 50 en 51, en kémen voor 
in de schedule op bladzijden ......... 

(b) Geémployeerdenh in de Handwerkslieden Loon- 
schedule geklassificeerd zijn onderhevig aan verplaatsitg 
van het ene naar het andere distrikt naar vereisten van de 
dienst; aan enige zodanigpe geémployeerdé alzo verplaatst 
zal de standaard schaal van loon voor zijn graad voor het 
distrikt waarheen hij verplaatst is, betaald worden. 

(c) Enige geémployeerde in de Handwerkslieden Ldon- 
schedule geklassificeerd die in bezit is van een loon hoger 
dan het standaard tarief voor het distrikt waarin hij ge- 
employeerd is, mag naar goeddunken van het hoofd van 
departement verplaatst worden naar een distrikt waar zijn 
bestaande loon met het standaard tarief voor het distrikt 
overeen zal stommen. Ingeval het besloten wordt om 
een geémployeerde van een distrikt naar een ander te 
verplaatsen uitsluitend op grond dat zodanige geémploy- 
eerde belocnd wordt tegen een schaal yan toepassing 
op een distrikt met cen hoger tarief, zal zodanige ge- 
employéerde het recht hebben naar eigen oordeel in het 
distrikt waar hij geémployeerd is te blijven, mits hij met 
de schaal van loon voor dat distrikt overeenstemt. 

(2) De dagelikse loontarieven als vastgesteld zijn de 

tarieven betaald voor elke acht gewone werkuren tot op 

een wekeliks totaal van acht en veertig uren. Ten einde 

voorziening te maken voor een korte dag des Zaterdags, 

zullen de gemiddelde uren van gewoon werk op andere 

weekdagen meer dan acht uren zijn, en zullen overtijds- 

- tarieven alleen van toepassing zijn op tijd gewerkt buiten 

de gewone werkuren voor elke dag, zoals vastgesteld voor 
iedere werkplaats of taak (‘‘ shift ’’). 

(3) De maandelikse loontarieven voor elektriese-, 

draad- en seinbankwerkers op distriktsdienst_ werkzaam, en 

voor andere geémployeerden, tegen maandelikse .tarieven 

betaald, zijn insluitende tarieven om zulke diensturen als 
nodig mogen zijn op weekdagen te dekken. 

. . (4) Onderworpen aan dé rechten die een geém- 
ployeerde onder artikel drie en tachtig van de wet moge 
hebben, zal volle betaling niet gemaakt worden voor enig
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ditions do not, in the opinion of an employee’s superior 
officer, permit of starting or continuing the work upon 
which any such employee may be engaged, and other work 
in his own occupation cannot be found for him, provided 
that any employee who on any day has actually commenced 
work and is required to cease work on account of weather 
conditions shall not be paid for such day less than a quarter 
of a day’s pay. 

65. (1) The hours of duty shall ordinarily be forty- 
eight hours per week. The ordinary working hours for 
each day shall be fixed from time to time by the head of 
the department for each workshop, depot, or running shed 
on the basis of forty-eight hours per week to suit the 
necessities of the work and so arranged that as far as 
practicable a short day shift may be worked on Saturday. 
The meal hour on day shift shall be from 12 to 1 o’clock 
or such other time as may be fixed. 

(2) A reduction may be made in the standard hours of 
duty per day or per week in respect of any grade or number 
of employees, provided that in the opinion of the Ministe1 
there are special circumstances to justify such a course, 
and subject to the rights which an employee may have 
under section eighty-three of the Act, any reduction in the 
working hours of duty per day or per week in respect of 
any grade or number of employees will involve and carry 
with it a proportionate decrease in earnings, unless other- 
“wise decided. 

(3) Notwithstanding anything in these regulations 
contained the General Manager may, In pursuance of any 
system of double shifting introduced into the workshops 
or running sheds, reduce the working hours of duty for 
any grade or section of employees working on night shift, 
provided that no lesser rate of payment than would be 
applicable for a forty-eight hour week (i.e. six days’ pay) 
at straight rates shall be made in respect of such reduced 
working hours. 

Overtime. worked after the period of duty fixed for a 
night shift will be paid for at the same rate per hour as 

‘ overtime worked on the forty-eight hour week shifts. 

On night shifts a break of fifteen minutes fur food 
will be allowed in the Administration’s time. 

The General Manager may decide what portion of the 
twenty-four hours from midnight to midnight shall be 
regarded as coming within the category of a night shift, 
and may also decide what period of duty shall constitute a 
night shift. 

(4) Every employee must, in accordance with the 
arrangement in force at his workshop or depot, ‘‘ check ’’ 
or “clock in’’ before the final hooter has ceased to sound, 
or where a hooter is not used, before the time for starting 
work, and must commence work without delay; he must 
not. cease work until the hooter is blown for cessation of 
work or the time for stopping work has expired. Any 
employee neglecting to “‘check’’ or ‘‘ clock in” or .out 
will be considered as absent from duty, and if found 
‘‘checking’’ or ‘‘clocking in’ or out for another 
employee will be dealt with under the discipline provisions 
of these regulations. 

(5) No employee will be allowed to enter the work- 
shops more than fifteen minutes before the proper starting 

. time or remain more than fifteen minutes after the ordinary 
working time, or to enter the workshops outside ordinary 
workshop hours without the authority of his foreman. 

(6) Any employee who does not start work at the 
appointed hour will not be allowed to start until thirty 
minutes thereafter, which time he will lose. Any employee 
who does not begin work within half an hour after the 
appointed time will be given a final opportunity of com- 
mencing work at 9 a.m., after which hour he will not be 
allowed to begin work that day, unless he obtains jhe 
special authority of the Mechanical Engineer or other 
officer in charge. If an employee is constantly late his   

tijdperk gedurende welk het weer niet, naar mening van 
de boven de geémployeerde gestelde ambtenaar, toelaat het 
werk waarop zodanige geémployeerde werkzaam is aan te 
vangen of voort te zetten en ander werk in zijn eigen be- 
roep niet voor hem kan gevonden worden; onder voorbe- 
houd dat geen geémployeerde, die op enige dag werkelik 
het werk aangevangen heeft en van wie verlangd wordt 
werk te staken ter oorzake van onweer, minder zal ont- 
vangen voor zodanige dag dan een kwart dagloon. 

65. (1) De diensturen zullen gewoonlik acht en veertig 
uren per week zijn. De gewone werkuren voor elke dag 
zullen van tijd tot tijd vastgesteld worden door het hoofd 
van het departement voor elke werkplaats, depot of 
machineloods op de grondslag van acht en veertig uren 
per week, om de vereisten van het werk toe te passen, en 
alzo geregeld dat zover dcenlik een korte dagtaak op Zater- 
dag kan gewerkt worden. Het middageten op dagtaak zal ~ 
van 12 tot 1 uur zijn of zodanig ander uur als vastgesteld 
moge zijn. 

(2) Een vermindering van de gewone vastgestelde 
diensturen per dag of per week ten opzichte van enige 
eraad of aantal geémployeerdén kan gemaakt worden, be- 
houdens dat de Minister van mening 1s dat er biezondere 
omstandigheden bestaan zulke handelwijze rechtvaardi- 
gende; en, onderworpen aan de rechten welke een ge- 
employeerde bezit onder artikel die en tachtig van de wet, 
zal enige vermindering in werkende diensturen per dag of 
per week ten opzichte van enige graad of aantal ge- 
employeerden inhouden en samendragen een geévenredigde 
vermindering in verdiensten. 

(8) Niettegenstaande enig iets in deze regulaties ver- 
vat, kan de Algemene Bestuurdet, in navolging van enig 
sisteem of dubbele dienstregeling in de werkplaatsen of 
machineloodsen ingevoerd, de werkuren van dienst van 
enige graad of sektie van geémployeerden, op nachtdienst 
werkende, verminderen, mits geen minder tarief van loon 

.dan op een acht en veertig uur week (d.i. zes dagen loon) 
’ tegen gewone tarieven van toepassing is, ten opzichte van 
godanige verminderde werkuren gemaakt zal worden. 

Voor overtijd gewerkt na de tijd van dienst voor een 
-nachtdienst vastgesteld, zal tegen hetzelfde tarief per uur 
betaald worden als voor overtijd gewerkt op de acht en 
veertig uur weekdiensten. Op nachtdiensten zal een tus- 
senpoos van vijitien minuten van de tijd van de Admini- 
stratie toegestaan worden. 

De Algemene Bestuurder kan besluiten welk gedeelte 
van de vier en twintig uren van middernacht tot midder- 
nacht beschouwd zal worden als onder de orde van de nacht 
vallende, en kan eveneens besluiten welke tijd van dienst 
een nachtdienst zal bepalen. 

(4) Tedere geémployeerde moet in overeenstemming 
met de regeling bij zijn werkplaats van kracht zich 
melden (‘‘ check ”’ of “clock in’’) alvorens de laatste fluit 
opgehouden heeft zich te doen -horen, en alwaar er geen 
fluit is, alvorens de tijd voor aanvang van werk, en moet 
zonder verwijl met werk beginnen; hij moet niet met 
werken eindigen alvorens de fluit zich tot eindigen van het 
werk heeft doen horen, of de tijd voor eindigen voorbij is. 
Enige geémployeerde, verzuimende zich zoals voormeld 
aan te melden bij inkomen of witgaan, zal beschouwd 
worden als van het werk afwezig te zijn, en indien be- ° 
vonden zodanige melding voor een ander geémployeerde te 
verrichten, zal vatbaar zijn om onder de Tuchtregulaties 
behandeld te worden. 

(5) Aan geen geémployeerde zal toegelaten worden de 
werkplaatsen eerder in te gaan dan vijftien minuten véér 
de vastgestelde aanvangstijd of aldaar langer dan vijftien: 
minuten na de gewone werktijd te verblijven zonder mach- 
tiging van zijn voorman. 

(6) Enige geémployeerde, niet op het vastgesteld uur 
met werken aanvangende, zal niet toegelaten worden te 
beginnen dan 30 minuten daarna, welke tijd hij verliezen 
zal. Enige geémployeerde, welke niet binnen een halfuur 
na de vastgestelde tijd met werken aanvangt, zal een 
laatste gelegenheid gegeven worden om met het werken 
aan te vangen te 9 uur v.m., na welk uur hij niet zal 
toegelaten worden op die dag met werken aan te 
vangen, tenzij met de spesiale machtiging van de Werk- 
tuigkundige Ingenieur of andere verantwoordelike ambte- 
naar. Indien een geémployeerde bestendig te Jaat-komt, - 
zal zijn nalatigheid volgens de Tuchtregulaties behandeld
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default shall be dealt with under the discipline provisions 
of these regulations. Any employee who travels by work- 
inen’s or suburban trains and who starts his work’ late- 
owing to the late arrival of the train may, however, ¢om- 
mence work from the time he arrives at the workshops 
or other depot at which he is employed, but his time shall 
only be computed from the time of starting work. 

66. (1) An employee may be required to work for 
stich periods in excess of the ordinary working hours fixed 
for the position occupied as may. from time to time be 

_ hecessary to meet the exigencies of the service or in con- 
sequence of any public requirement, and all time - 
worked in excess of the normal working hours will be con- 
sidered as overtime. No employee will be allowed to work 
overtime without the express orders of his foreman, or 
other authorized official. . 

(2) The scale of overtime payments for all employees 
classified in the Artisan Pay Schedule, other than those 
remunerated at annual or monthly rates of pay (except 
where otherwise provided), is as under :— 

On weekdays.—Time and a quarter for the first two 
hours, and time and a half for any subsequent 
period, calculated on the district standard rate. 

On Sundays.—All time actually worked on Sundays 
between midnight Saturday and midnight Sun- 
day will be regarded as overtime and paid for at 
the rate of time and a half, calculated on the 
‘district standard rate. 

r 

On Night Shifts—All time worked beyond the 
normal hours fixed for a night shift will be 
paid for at the same rate per hour as overtime 
worked on a forty-eight hour week shift. 

(3) No apprentice under the age of nineteen years 
shall, under ordinary circumstances, be required to work 
overtime. 

(4) Employees other than artisans classified in section 
(a) of the Artisan Pay Schedule who were employed in 
the Cape Province on the 3lst December, 1912, and. who 
were eligible for overtime payments on Sundays at the rate 
of double time, will continue to be paid that rate for any 
Sunday time worked, provided an adjustment has not been 
made in the rate of pay to cover any overtime worked. 

67. The bonus-earning system in operation in the 
workshops or contract work will be carried out in con- 
formity with the conditions notified from time to time. 

68. (1) (a) An allowance of 2s. for each period of 
twenty-four hours, midnight to midnight, or portion . 
thereof, is payable to fitters and boilermakers and their 
improvers (but not to labourers) actually employed 
on running repairs in transportation running sheds. 
This allowance is a non-pensionable emolument, and will 
cease when the employee is transferred to other work. It 
is not paid during any period of leave of absence, but 
will be paid during any absence owing to injury on 
duty, for which fuli pay is authorized. The aHowance 
will not be suspended during any period of absence from 

- the running shed not exceeding thirty days to meet the 
requirements of the Administration. 

(b) An allowance of 1s. for each period of twenty-four 
hours, midnight to midnight, or portion thereof, is payable 
to apprentices to the trades of fitting and boilermaking 
working with fitters and boilermakers to whom _ the 
running shed allowance is paid. Such allowance will be 
paid ‘under the conditions laid down in the preceding 
paragraph. _   
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worden. Enige geémployeerde, met werklieden of voor- 
stadstreinen reizende, die laat begint ter oorzake van de 
vertraagde aankomst van dergelijke treinen, zal echter +oe- 
gelaten worden met werk aan te vangen bij aankomst aan 
de werkplaatsen of ander depot waar hij werkzaam is, maar 
zijn tijd zal slechts opgenomen worden van af de tijd dat 
hij met werk een aanvang maakt. 

66. (1) van een geémployeerde kan geéist worden te 
werken voor zodanige tijden boven de gewone werkuren 
vastgesteld voor de gehouden betrekking in dienst te zijn 
als van tijd tot tijd nodig zal zijn om aan de eisen van de 
dienst tegemoet te komen of tengevolge van enige publieke 
noodzakelikheid, en zal alle tijd gedurende welk ge- 
werkt wordt boven de geregelde werkuren als overtijd be- 
schouwd worden. Het zal aan geen geémployeerde toege- 
staan worden overtijd te werken zonder de uitdrukkelike 
bevelen van zijn voorman of ander gemachtigde beambte. 

(2) De schaal van overtijdbetaling voor alle geém- 
ployeerden-in de Handwerkslieden Loonschedule geklassi- 

ficeerd, met uitzondering van degenen tegen een jaarlikse ’ 
of maandelikse schaal van loon betaald (behalve waar 
anderszins voorzien) is als volgt :— 

Op Weekdagen.—Tijd en een-vierde voor de eerste 
: twee uur, en tijd en een-half voor elk daarop- 

volgend tijdvak, berekend op het distrikt 
standaard tarief. ; 

Op Zondagen.—Alle tijd gewerkt op Zondagen. 
tussen Zaterdag-middernacht en Zondag-midder- 
nacht zal als overtijd beschouwd worden en voor 
betaald worden tegen tarief van tijd en een- 
half porekend op het distrikt standaard loon- 

‘arief, 

Op Nachtdienst.—Voor alle tijd gewerkt boven de 
normale uren voor nachtdienst vastgesteld, zal 
betaald worden tegen hetzelfde tarief per uur 
als overtijd gewerkt op een acht en veertig uur 
weekdienst. 

_ (3) Van geen leerling onder de leeftijd van negentien - 
jaar zal, onder gewone omstandigheden, verlangd worden 
overtijd te werken. 

(4) Geémployeerden, met uitzondering van hand- 
werklieden in afdeling (a) van de Handwerkslieden Loon- 
schedule geklassificeerd, die op 831 Desember 1912 in de 
Kaap Provincie in dienst waren en die geschikt waren 
voor overtijdsbetalingen voor Zondagen naar het tarief van 
dubbele tijd, zullen dat tarief voor Zondagstijd gewerkt 
behouden, onder voorbehoud dat een vereffening niet in 
-het loontarief is gemaakt ten einde enig gewerkte overtijd | 
te dekken. 

67. Het bonusstelsel in werking in de werkpiaatsen 
of kontraktwerk zal in overeenstemming met de kondities_ 
van tijd tot tijd bekendgemaakt worden. 

68. (1) (a) Hen toelage van twee shillings voor elk 
tijdvak van vier en twintig uur, middernacht tot midder- 
nacht of gedeelte daarvan, is betaalbaar aan bankwerkers 
en ketelmakers en. hun gevorderden (doch niet aan 
arbeiders) werkelik geémployeerd aan treinreparaties in 
transportatietreinloodsen. Deze toelage is een niet voor 
pensioen berekenbare bezoldiging en zal ophouden wan- 
neer de geémployeerde overgeplaatst is op ander werk. 
Het wordt niet betaald gedurende enig tijdvak van 
afwezigheid op verlof, doch zal betaald worden gedurende 
afwemgheid wegens bezering op dienst, waarvoor vol loon 
toegestaan is. De toelage zal niet opgeschort worden 
gedurende enig tijdvak van afwezigheid van de trein- 
loodsen, dertig dagen niet te boven gaande, om aan de 
vereisten van de Administratie te voldoen. 

(b) Een toelage van 1s. voor elk tijdvak van vier en 
twintig uren middernacht tot middernacht of gedeelte 
daarvan is betaalbaar aan leerling bankwerkers en ketel- 
makers tezamen werkende met bankwerkers en ketelmakers 
aan wie de treinloodstoelage betaald wordt, zal zodanige 
toelage betaald worden onder de voorwaarden neergelegd 
in de voorafgaande paragraaf.
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(2) The allowance may be paid at the discretion of a 

head or sub-head of Department to fitters aud boilermakers 

and. their improyers and shipwrights while performing 
repaiz work under exceptionally dirty conditions on sea 

craft and on. harbour plant. 

69. In computing the total time worked during any 

pay month—or week where payment 1s made weekly—odd 

mintites will be levelled wp under each’ individual head as. 

follows :— 

Under 15 minutes levelled up to 14 minutes. 

Over 15 and under 80 minutes levelled up to 30 minutes. 

30 ” 45 ” ” 8 45 
4 

by 

4 8 yew » 80 » 
n 

7@. Youths not under fifteen or over eighteen years of - 

age, unless otherwise authorized by the head of department, 

who have passed the sixth standard, and who are able to 

pass the departmental entrance examination, may be 

admitted into the mechanical. or other workshops as 

apprentices, if vacancies exist, on the following condi- 

tions :— 

(a) That they serve. not less: than five years. 

(b) That those who enter the service under sixteen 

"years of age shall not complete their apprentice- 

ship util they are twenty-one. 

(c) That the parent or guardian enters into a formal 

agreement with the Chief Mechanical Engineer 

or other authorized officer as representing 

therein the Administration’, that the apprentice 

will complete his full term of apprenticeship. 

(d) That every apprentice shall be required to serve 

.a period of three months on probation, and if at 

the end of that period he is for any reason in 

the opinion of the Mechanical Engineer 

or other supervising officer unsuited for appren-- 

ticeship, his services shall be discontinued. 

(e) That every apprentice shall be required to attend 

technical classes up to the end of his third year 

of apprenticeship in subjects prescribed for the 

Preliminary Technical Certificate and the 

National Technical Certificate. If no technical 

‘classes are available the apprentice shall be 

required to obtain technical instruction by some 

other means to be approved by the mechanical 

engineer or other supervising officer. 

That reasonable class ot other fees incurred b ? : un OF 
the apprentice in obtaining such technical 
instruction, including any apprentice over nine- 

teen years of age who attends technical classes, ” 

will be xefunded by the Administration 
provided satisfactory diligence is exhibited 
and at least 75 per cent. of the full number of 
attendances at the classes is put in. The 

Mechanical Engineer or other supervising. 
officer shall be the sole judge as to whether the 

diligence shown by the apprentice is satisfac- 
tory or not. 

(g) That a youth who has undergone atleast tio 
, years training in a Government Trades School, 

approved Technical Institute or College, may, 

if there is a vacancy, be taken on as a second 

year apprentice, provided the Mechanical 

Engineer or other supervising officer is satisfied 

that he has acquired sufficient training to 

warrant his being started as a second year 

apprentice. Such apprentice shall be required 

to complete four years apprenticeship in the 

workshops before he is regarded as having 

qualified, but such apprenticeship shall not be 

completed until the twenty-first birthday.   

(2) De toelage kan naar goeddunken van een hoofd of 

ouderhoofd yan het departement betaald worden aan bank- 

werkers en ketelmakers en hun bevorderden: en scheeps- 

bouwmeesters, terwijl 21] onder buitengewone onaange- 

name toestanden op schepen- en hayen-werktuigen repa- 

tatie-werkzaamheden verrichten. ‘ 

69. Bij het berekenen van de totale tijd gedurende 

enige maand gewerkt—of week, waar betaling wekeliks 

geschiedt—gal overblijvende minyten onder elk biezonder 

hoofd als volgt worden vereffend :— 

Onder 15 minuten berekend als 15. 
Over 15 en onder 80 minuten berekend als 30. 
Over 80 en onder 45 minuten berekend als 40. 
Over 45 en onder 60 minuten berekend als 60. 

70. Jongelingen niet onder vijftien- noch boven acht- 

tien-jarige leeftijd, tenzij anderszins gemachtigd door het 

hoofd van departement, welke de zesde standaard gepas- 

seerd hebben en in staat zijn het departementale toe- 
latingseksamen met goed gevolg af te leggen, kunnen, 
indien er -vakatures voorkomen, als leerlingen in de 

mechaniese of andere werkplaatsen geplaatst worden, onder 

de volgende voorwaarden : — 

(a) Dat zij niet minder dan vijf jaar dienen. 

(b) Dat aij, die onder zestienjarigé leeftijd in dienst 
ireden, hun leerlingschap niet zullen voltooien 
voordat zij een en twintig jaar oud zijn. 

(c) Dat de ouder of voogd een formele overeenkomst 
aangaat met de Hoofdwerktuigkundige Inge- 
nieur of ander gemachtigde ambtenaar, als 
daarin de Administratie vertegenwoordigende, 
dat de leerling zijn volle tijd van leerlingschap 
zal volbrengen. 

(dy Dat van iedere leerling zal verlangd worden dat 
hij een tijdvak van drie maanden op proef 
dient, en indien bij het einde van dat tijdvak 
volgens de mening van de Werktuigkundige 
Ingenieur of ander opzichter om enige reden 
ongeschikt voer het leerlingschap is gullen zijn 
diensten ophouden. 

_ (e) Dat van iedete leerling zal verlangd worden de 
- techniese klassen bij te wonen tot aan het eind 

van het derde jaar van zijn leerlingschap in 
’ onderwerpen vastgesteld voor de Preliminaire 

. Techniese Certifikaten en het Nationaal 
Technies Certifikaat. Indien geen techniese 
Klassen beschikbaar zijn, zal van de- leerling 
verlangd worden dat hij] op andere wrijze 
technies onderricht verkrijgt, onderworpen aan 
de - goedkeuring van de Werktuigkundige 
Ingenieur of andere opzichter. 

(f) Dat redelike klas- of andere leergelden door de 
leerling voor het verkrijgen van Zzodanig 
technies onderricht betaald, insluitende enige 
leerling boven negentienjarige leeftijd die 
techniese klassen, bijwoont, door de Administratic 
yullen worden. vergoed, onder voorbehoud dat 
voldoende ijver is betoond en dat hij bij ten 
minste 75 persent van het totale getal klasuren 
tegenwoordig is geweest. De Werktuigkundige 

1 Ingenienur of andere opzichter gal. de enige be- 
oordelaar zijn of de ijver door de leerling be- 
toond voldoende is of niet. 

(g) Dat een jongeling die ten minste twee jaren 
oefening in een Goevernements Ambachtschool, 
erkend Technies Instituut of Kollege door- 

° gemaakt heeft, indien er een opening is, 

als een tweede jaar leerling aangenomen kan 
worden, mits de Werktuigkundige Ingenieur 
of ander toezichthoudend ambtenaar ervan 
overtuigd is dat hij. voldoende kennis opgedaan 
heeft om zijn toelating als een tweede-jaar- 
leerling te waarborgen. Van zodanige leerling 
zal vereist worden om een vierjaar-leerling- 

schap in de werkplaatsen door te maken 
alvorens hij als gekwalificeerd beschouwd. kan 
worden, doch zodanig leerlingschap zal niet 
yoor de een en twintigste verjaardag voltooid 
worden. , :
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(h) That every apprentice, on completion of his 
apprenticeship, shall be given a certificate in 
the proper form stating his trade, the period 
of his apprenticeship and his conduct during 
that period. . 

(c) That the Administration is under no obligation 
to continue the employment of an apprentice on 

‘completion of his indenture. 

(4) That an apprentice who has completed his 
period of apprenticeship with the Administra- 
tion, and who then leaves the railway service in 

_otiler to gain other experience, shall, if he sub- 
sequently returns to railway employment, be 
treated as a new entrant to the,service and paid 
the full artisan rate for his grade of employ- 
ment. If an apprentice does not leave the ser- 
vice upon completion of his apprenticeship he 
shall be subject to the scales of pay laid down 
in the Pay Schedules, first as an improver, and 
subsequently ag an artisan. 

ARTISAN PAY SCHEDULE. 

(As revised 25th September, 1920.) 

Employees ¢lassified in the Artisan Pay Schedule are — 
paid at district standard rates, and are not paid the local 

allowances laid down in Employees’ Staff Regulation 
No. 55. 

The districts are : — 

‘Disreictr I. 

’ Mooi River. 

Rosmead. 
Salt River. - 

Alicedale. Touws River. 
Bellville. Uitenhage. 
Beaufort West. Vryheid Kast. 

- Burghersdorp. Wynberg. 
Capetown. Wellington. 
Cradock. Worcester. | 
Cookhouse. * 
Cato Ridge. 
De Dporns. -Disrricr II. 
De Aar. Bethlehem. 
Durban. Calvinia 
East London. Kroonstad 
Estcourt. Modderpoort. 
Greyville. Springfontein 
rootfontein. "Theuwissén , 

Glencoe. Volksrust. _ 
Gingindhlovu. Warrenton 
Hutchinson. Wolvehoek. 
Huguenct. % , 
Humewood Road. 

Hillcrest. Drstricr III 
Txopo. a 
Inchanga. Beaconsfield. - 

Kalabas Kraal. Bethal. . 
Klipplaat. Breyten. 
Ladysmith. Kaapmuiden. 

Laingsburg. Kimberley. 
Malmesbury. Klerksdorp. 
Matjesfontein. Komatipoort. 
Mossel Bay. Mafeking. 

Middelburg (T.). 

Merrivale. Oliphants River. 

- North End. Potchefstroom: 

Naauwpoort. Pietersburg. 

Newcastle. Schweizer Reneke. 

Point. ; Standerton. 

Port Hlizabeth. Upington. — 

Patentie. Viljoens Drift. - 

Pietermaritzburg. Waterval Boven. 

Pinetown. Zwartruggens. 

Queenstown. * 
  

* And such other stations as the General Manager may decide.   

(h) Dat aan elke leerling bij voltpaiing van «ijn - 
leerlingschap esh certifikaat in de behoorlike 
vorm zal worden gegeven, dat zijn-vak, het tijd- 
vak van zijn leerlingschap en zijn gedrag ge- 
durende dat tijdvak vermeldt. 

(7) Dat de Administratie, onder geen verplichting is 
‘een leerling na verloop van zijn kontrakt aan 
te houden. 

(k) Dat een Jeerling, die zijn leertijd met -de 
_ Administratie voltooid heeft, en die daarna de 

spoorwegdienst verlaat om verdere kennis op te 
doen, zal, indien hij naderhand terugkeert naar 
dé spoorwegdienst, behandeld worden als cen 
nieuwe entrant in de dienst en het volle haad- 
werksliedentarief voor zijn graad van werk 
betaald worden. Als een leerling niet de dienst 
verlaat na voltooling van, zijn leertijd, zal hij 
onderhevig zijn aan de schaléen van betaling 
zoals in de loonschedule neergelegd, eerst als 
een gevorderde en daarna als handwerksman. 

HANDWERKSLIEDEN LOONSCHEDULE. | 

(Als gewijztgd 25 September 1920.) 

Geémployeerden omschreven in de Handwerkslieden 
Loonschedule worden tegen distrikt standaard tarieven 
betaald, en worden niet de plaatselike toelagen, neergelegd 
in Personeelregulatie No. 55 voor Geémployeerden, be- 
taald. 

De distrikten zijn :— 

Disraizt I. . Hosmead. 
. outrivier. 

Alicedale. Touwsrivier. 
Bellville. Uitenha ge. 

Beaufort West. Vryheid Hast. 

Burghersdorp. Wijub er @. 

Kaapstad. Wellington. 
Cradeock. Worcester. 
Cookhouse. oo x 
Cato Ridge. ~ 

ne Doorn 8. Distrixt IT. 
e Aar. 

Durban. Bethichem. 

Oost-Londen. kr consi d 

a Ndiop 
Centon Sprain Glencoe. . 

Gingindhlovu. Yolksrust. 
Hutchinson. Walveh Ok 

Huguenot. - Worvenoek. 
Humewood Road. 

bo -Drsrrine IIT. 
Inchanga. Beaconsfield. 
Kalabas Kraal. Rethal. 
Klipplaat. Breyten. 
Ladysmith. Kaapmuiden. 
Laingsburg. Himberley. 
Malmesbury. Mlerksdorp. 
Matjesfontem. Homatipaort. 
Mosselbaai. Mafeking. 
Mooirivier. Middelburg (Fvl.). 

Merrivale. Ohifantsrivier. 
North End. Potchefstroom. 
Naauwpoort. Pietersburg. 

Newcastle. echweizer Reneke. 

Point. Standerton. . 

| Port Elizabeth. Upingion. 
' Patentie. joensdrift. 

Pietermaritzburg. Wateryal Boven. 
Pinetown. Awartruggens. 
Queenstown. * 

  

* En zodanige andere stations als de AlgemeneBestuurder mag besluitep,
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Districr IV. Krugersdorp. Distrizt IV. Krugersdorp. 

Lei Johannesburg. in. ohannesburg. 

Bloemfontein. Luderitzbucht. Bloemfontein . Luderitzbucht. 

Omaruru. Pmarur. 

v. Pretoria. Disrrrkr V. retoria. 
Apex. District Teakos. Apex. r CY Usakos. 

Braamfontein. Walvis Bay. Braamfontein. Walvisbaai. 

Germiston. Windhoek. Germiston. Witbank. 

Karibib. Witbank. Karibib. Windhoek. 

Keetmanshoop. * Keetmanshoop. * 

  

* And such other stations as the General Manager may decide. 

Effective from 25th September, 1920. 

(a) Artisans. 

  
  

GRADE. 

  

  

  

_ Leading Hand 

Anglesmith ‘ 
Armature Winder 

Blacksmith 
Boilermaker 
Brassfinisher 
Bricklayer 

Cabinetmaker 
Carpenter ... 
Coachbuilder 
Coppersmith 

“Die Sinker 
{Diver 

Electrician 
Electroplater 

Farrier... 
Fitter . we 
French Polisher we 
Forgeman .. 

Harnessmaker 

Machinist (Wood) 
Mason (Stone) aes 
Mechanician (Telegraph 

and Electrical) 
Millwright 
Moulder (Iron) ... 
Moulder (Brass) ... 

Painter 
Patternmaker 
Plasterer ... 
Flater 
Plumber we 
Printer (Compositor 

Machine-minder) 
or 

Saw Doctor 
Sawyer... 
Sheet-iron Worker | 
Shipwright : 
Springmaker 

Tinsmitb ... 
Toolsmith .. 
Trimmer ... 
Turner and Machinist 

Underframe Maker 

Welder (Electric or Oxy- 
Acetylene) 

Wheelwright on vee 

Electrician (employed on 
District duty) 

Scales Fitter 

  
  

  

DIsTRIcT STANDARD RATE PER Day. 

CLASS, District. 

Vv. IV. Hil. II. IL, 

s dvi s. do | s. dv] s. dv] s. d. 

— Not exceeding 2s. per day higher than 
the District Standard Rate for the 
grade of employment. 

_ | 
+) 23 6 | 22 4 21 9/21 2/20 0 

7 ! 

ca anole la 

— ° | 24 6|23 4/22 9/22 2] 21 0o 

yy 

] 

1 

1 

p) 28 6 | 22 4) 21 9) 21 2) 20 0 

—~ J 

DisTRICT STANDARD RATE PER MonTH. 

£adj& ydlf syd/£ s.dj£& s.d. 

— |82 18 0]31 6 4/80 9 0/29 12 828 0 O 

— 34 18 4/83 8 4)382 5 0/31 10 029 16 8             Aaneensmeder 
of Oxy-acetyleen) . ... 

  

  

* En zodanige andere stations als de Algemene Bestuurder mag bes!uiten. 

(Van kracht van af 25 September 1920.) 

(a) Handwerkslieden. 
  

GRAAD 

DISTRIKT STANDAARD TARIEF PER DAG. 

  

Klasse. Distrikt. 
  

v. 

  

IV. XI. 

  

  

  

Eerste Werkman ... 

Hoekijzersmid 
Armature Opwinder 

IJzersmid ... 
Ketelmaker 
Koperwerker 
Metselaar... 

Kastemaker 
Timmerman 
Rijtuigmaker 
Kopersmid see 

Stempelsnijder 
Duikert 

Elektricién 
Verzilveraar (elektroliese) 

Hoefsmid ... 
Fitter 
Politoerder 
Fernuisman 

Tuigmaker 

Machinist (Hout)... 
Metselaar (Steen) 
Werktuigkundige (T elegra- 

fics en Elektries) 
Molenmaker 
Vormer (1Jzer) 
Vormer (Koper) ... 

Verver 
Medelmaker .- 
Stukadoor... 
Verzilveraar 
Loodgieter 
Drukker 

chine-oppasscer .. 

Zagenscherper 
Zager vee 
Plaatijzerwerker ... 
Scheepstimmerman™ 
Veremaker 

Blikslager .. 
Gereedschapsmid .. 
Bekleder 
Draaier en Machinist 

Onderstelmaker 

Wagenmaker 

Elektricién (op Distrikts- 
dienst) ... 

Schalenfitter 

(Letterzetter, J 
Maartjesdrumner of Ma- 

(Elektries 

s. d. | s. d. 

  23 6 

24 6|23 4 

23 6|22 4 

  

cE 

21 9 

21 9 

22 9 

21 9 

  

21 2 

21 2 

22 2 

21 2 

Niet te boven gaande 2s. per dag hoger 
dan het Distrikt Standaard Tarief 
voor de graad van werk. 

20 0 

20 0 

21 0 

20 0 

  

DISTRIET STANDAARD TAR IEF PER MAAND. 

  

&£.8d)2 sd. 

32 18 0131 5 4   B4 13 4138 3 4     & 3s. d. 

80 9 0 

32 5 0   & sid. 

29 12 8 

31 10 0   £ s.d. 

28 00 

29 16 8     

+ When working under water as a Diver, an employee will be paid at 
the rate of 5s. per hour special diving pay in lieu of the ordinary rate of 
pay for his grade,   + Wanncer onder water als een duiker werkzaam, zal een geémploy- 

cerde tegen het Tarief van 6s. per uur speciale duikersloon betaald 
worden, in plaats van zijn-gewone schaal van loon voor zijn graad,
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(b) Skilled Labourers. 
  

1 

anazese aaa 

(b) Bedreven Arbeiders. . 
    
  

DIstRict STANDARD RATE -PER Day. 

  
District. 
  

    

  

    

GRADE. CLASS. 

Vv. | IV, Ill, II. L 

‘ s d.[s. d.|s d[s do] s. d. 
Leading Hand > Not exceeding 1s. per day higher than 

- the District Standard Rate for the 
. grade of employment. 

Batley Band a) ; wi0(i4 7/1831 | B- 4) 12 7 
Belt and Hose Repairer .. _ ‘ 
Boltmaker «| — }} 18 10)}17 8/17 1)16 6] 15 4 
Brick Arch- setter. —_ 
Borer . — | 21 9/20 7/20 0/19 5118 8 
Coremaker — |i7 7/16 4/15 8]15 1)14 4 
Carpenter (Rough), te 2 , 
Carriage and Wagon Re- 17} 1810; 17 8/17 1)]16 6/15 4 

pairer 
Carriage and Wagon Re- 2 

pairer 17 0/15 9/15 I] 14 6/13 9 
Castings Dresser . . _ . 
Driller} Hand or pneu- I 18 10}17 &} 17 1/16 6/15 4 
Driller } matic 2 1 5/15 2/14 6/1311] 13 2 
Driver (Stationary Engine)} Spl. | 22 11 | 21 9 |°21 2] 20 7)19 5 
Driver (Stationary Engine)} ~ ! 21 2/20 0/19 5] 1810/17 8 
Driver (Stationary Engin)} 2 | 17 0]15 9/15 1/14 6/13 9 
Driver (Crane), Workshops 1 | 20 0/18 10/18 3]17 8/16 6 
Driver (Crane), Workshops 2/17 0/15 9/15 2114 6)138 9 
Driver (Crane), Workshops 3 |1510|)14 7|)1811 | 18 4/12 7 

Bngine Stripper... ot 1810/17 8|17 1]16 6{45 4 
urnaceman . see 2 

Furnaceman, (Forge or 1 | 20 0/18 10/18 3]17 8) 16 6 
Brass Foundry) : : 

‘Fireman (Power House) ... 1 77/16 £);15 8/15 1) M4 4 
Fireman (small Stationary 2 }15 3/14 0/13 4/12 9/12 0 

Boiler) 
Foreman (Sail-repairing ; — | 22 11 [ 21 9/21 2/20 7/19 6 

depots) : 
Grinder... ve are 1 | 21 9]20 7]20 0)19 5/18 8 
Grinder tee 2 [18 10|17 8{|17 1)16 6) 15 4 
Harness Repairer... — |16 5/15 2]14 6118 11) 18 2 
Holder-up (Boiler) 1 |17 7116 4/15 8;15 1]14 4 
Holder-up (Carriage and. 2 |/15 3/14 0/18 4/12 9]12 0 

Wagon) , 
Lead Burner rs — {1810/17 8] 17 LJ] 16 6)15 4 
Lifter (Carriage and Wagon) — |16 51715 2/14 6)13 11] 138 2 
Machinist (Wood) 2 
Moulder (Machine) — | 1810) 17 8) 17 1/16 6) 15 £ 

Miller eee eee — {21 9/20 7/20 0/19 5]18 8 
Machineman 1 | 20 0] 1810]18 3/17 8/16 6 
Machineman 2 |16 5/15 2) 14 61713811) 18 2 
Painter see 2 |20 0/18 10])18 8] 17 8! 16 6 
Painter (Spray) ... — |1810/17 8/17 1/16 6] 15 4 
Painter (Brush-hand) — ;16 6/15 2/34 6/1311) 18 2 
Polisher (Metal) 1 }18 10/17 8|]17 1)16 6/15 4 
Polisher (Metal) ... 2/16 5/15 2)14 6) 1311] 13 2 
Printer (Ticket) ... 1} 21 2; 20 v}]19 5]18 10/17 8 

” ” we eee 2 1810} 17 8] 17 1).16 6/15 4 
Planer see wee ‘eee fo 21 9/20 7);20 0/19 5/18 8 
Quarryman. — |20 0} 18 lu| 18 3/17 8] 16 6 
Rigger _— 2211/21 9/21 2]20 7;,19 5 
Rubber Down -— | 15 38/14 0113 4712 9} 12 0 
Riveter — {20 0/18 10/18 3/17 8/16 6 
Sailmaking Machinist and 1 | 21 2/20 0)19 5] 1810/17 8 

Sail-repairer 
Sailmaking Machinist and 2 |}1810/17 8/17 1/16 6/15 4 
Sail-repairer . 

Sailmaker and Sail-repairer 1 }20 0/18 10;18 3/17 8/16 6. 
Sailmaker and Sail-repairer 2/17 OJ 15 9/15 1) 14 6/13 9 
Signal Connector we | — |; 1810/17 8]17 17/16 6/15 4 
Squad Ganger i. { — [16 5/15 2/14 6) 13 11) 138 2 
Spring Stripper and| — } 20 0]/18 10/18 8) 17 87/16 6 

Buckler 
Steam Hammerman .., 1 118 30/17 8,17 1/16 6/15 4 
Steam Hammerman”... 2 116 5/15 2/14 6/13 11]13 2 
Striker (Forge) . — |17 7) 16 4/15 8/15 1) it 4 
Striker ... . — |16 5/15 2/14 6/13 11/13 2 
Switchboard Operator «| — |1810]/17 8/17 1)16 6/15 4 
Shaper : _— Slotiee 7} 21 9/20 7| 20 0| 19 18 3 
Tuber tee wef . . Turner (Wheel) | “1a } 18 10}17 8/17 1])16 6| 15 4 
Turner (Wheel) . ” 2 |16 5)15 2/14 6)1311]18 2 
Welder (Blectrie 01 or Oxy- 2 . 

Acetylene) 20 0/18 10/18 3/17 8|16 6 
Well Sinker vee — 

Waite Metaller ... = }fisio fir s]a7 1] 16 6] 4 
Wireman ... see ee | 

Skilled Labourer, in grade 1‘) 17 0715 9}16 1]14 6/138 9 
not otherwise pro- 
vided for 

Skilled Labourer, in grade 2/15 B]14 0/18 4)/12 9712 0 
not otherwise pro- : 

- vided for ‘ 
Skilled Labourer, in grade | — | 17 0/15 9/15 1/14 6]13 9 

not otherwise pro- 
vided for (Running 

” Sheds) : 

DIstTRICT STANDARD RATE PER MONTH, 

£s.d/£ s.d,)/8 sd) 8 sd) 2 s.d. 

Wiremen (employed on | — |26 7 4/24 14 8123 18 4/23 2 0/21 9 4 
District. duty) 

  

              

  

  

  

  

    
  

        

DISTRIKT STANDAARD TARIEF PER DAG. 

GRAAD. Klasse Distrikt. . 

vy. | Vv. | uu. | m | 1. 
s djs als dfs dfs od 

Eerste Werkman ... — | Niet te boven gaande ls. per dag hoger 
: dan het Distrikt Standaard Tarief 

voor de graad. 
Booglampenist —_— 2. Batter Halp —} wel im 7/1811]13 4/12 7 
Drijfriem en Hoseher: ateller — 
Boutmaker wee =} 1810/17 8/17 1/]16 6/15 4 
Stenenboogmaker... —_ 
Borer — |21 9]20 7/20 0/119 5/18 3 
Kernmaker — |17 7/16 4/15 8/15 1) 4 
Timmerman (Grof) 3 : 
Rijtuig- en Wagenher- 1 1810/17 8/17 1/16 6/15 4 
steller wee vee . : 

Rijtuig- en Wagenher- 2 
steller wee we 170); 15 9/15 1] 6)13 9 

Gietstukpoetser : 
. Boorder | Hand of pneu- 1 |18 10/17 S$/17 1)16 6/15 4 
Boorder \ maties 2/16 5;);15 2)]14 6]12811)13 2 
Machinist (Vaste Machine) | Spec. | 22 11 | 21 9 | 21 2/20 7/19 3 
Machinist (Vaste Machine) 1 | 21 2/20 0;19 5|/1810)17 8 
Machinist (Vaste Machine) 2 |17 0)15 9} 15 1}14 6/13 9 
Machinist (Kraan), Werk- 1 | 20 0/18 10/18 83/17 8/16 6 

plaatsen ‘ 
Machinist (Kraan), Werk- 2 }17 0;)15 9/15 1/14 6113 9 

plaatsen . 
Machinist (Kraan), Werk- 3/1510] 14 7/18 11/18 4/12 7 

plaatsen : 
Machinestripper ... —_— , - » 

. Fornuisman - 2 } 110); 17 8/17 1) 16 6) 15 4 
Fornuisman (Smederij) .. 1 |} 20 0/18 10/18 3/17 8] 16 6 
Stoker (Krachtstation) . 1117 7/16 4/15 8}15 1/14 4 
Stoker (Klein Vaste Ketel) 2 116 3/14 0/13 4)12°9/)12 0 
Voorman (Zeilmaker-depot)} — .| 22 11 | 21 9} 21 2/20 71:19 56 
Slijper “ vee 1 | 21 9/20 7) 20 0]19-5/18 8 
Slijper 2 +}1810/17 8|17 1/16 6/15 4 
Tuighersteller —... — } 16 5/15 2/34 6) 1311) 18 2 
Tegzenhouder (Ketel) 1117 7) 16 4/15 8/15 1) 14 4 
Tegenhouder (Rijtuig- en 2 )16 3/14 0/18 4/12 9)12 0 

’ Goederewagen) ‘ : 
Loodsmelter (Lead Burner) | — | 1810117 8/17 1)16 6/15 4 
Lichter (Rijtuig- en Goede- | — 116 57/15 2114 6]13 111/13 2 

rewagen) 
Machinist (Hout)... 2 2 ~ Vormen, (Machine) 3 } 1810/17 8/17 1/16 6/15 4 

Miller : — | 21 9/20 7/20 0) 19 5/118 8 
Machineman we 1 |.20 0)1810|18 8/17 8/16 6G 
Machineman tee vee 2 |16 5)15 2})14 6;13 11/138 2 
.Verver... 2 ,20 0/)1810;18 3]17 8! 16 6 
Verver (Spuit) — |18 10]}17 8|17 1,16 6j;15 4 
Verver (Hulp} — 116 6,15 2114 6/1811 )13 2 
Polijster (Metaal) 1 |1810|)17 8)17 1/16 6/15 4 
Polijster (Metaal) 2/16 5/15 2/14 6|13 11] 13 2 
Drukker (Kaartjes) 1 | 21 2/20 0/19 5|1810/17 8 
Drukker (Kaarties) 2 /1810/17 8|17 1/16 6|15 4 
Schaver we, — {| 21.9] 20 7 [20 0/19 5118 8 
Bergwerker we we | — | 20 0/18 10)18 3;17 8) 16 6 
Takelaar — | 2211] 21 9] 21 2)20 7/19 5° 
Vrijver — |15 3]14 0,13 4112 9{12 0 
Klinker — | 20 0/18 10118 38417 8]16 6 
Zeilmakende Machinist en 1 | 21 2] 20 0119 5/18 10]17 8 

Zeilhersteller 
Zeilmakende Machinist en 2 |18 10/17 8/117 1/16 6/15 4 

Hersteller , 
Zeilmaker en Zeilhersteller 1 | 20 0/1810/18 3/17 8] 16 6 
Zeilmaker en Zeilhersteller 2/17 0/15 9)15 1] 14 6/13 9 
Seinverbinder — |18 10/17 8|17 1;16 6)15 4 
Ploegbaas sektie (squad)... | — | 16 5|15 2114 6/13 11/18 2 
Spring Stripper en Beuke-} — | 20 0/18 10/18 3/17 8] 16 6 

laar 
Stoomhammerman 1 [1810/17 &8}17 1/16 6/15 4 
Stoomhammerman 2 |}16 5/15 2/14 6/1311) 138 2 
Voorslager (Smederi}) — {17 7); 16 4;15° 8/15 1) 14 4 
Voorslager — |16 5/15 2/34 6/1311) 13 2 
Schakelbordwer ker — |1810/17 8/17 1)16 6/15 4 
Vormer (Shaper — Il. 7 : Benet (Shaper) .. Tt 21 9/20 7/20 o|19 5] 1s 3 
Pijpzetter .. _ . - Deeaien (Wiel 7 | 1810}17 8/17 1/16 6/15 4 
Draaier (Wiel). 2 )}16 5|15 2!'t4 6/1311) 18 2 
Aaneensmeder (Rlektri ies of 2 

Oxy-acetyleen) .. . 20 60)1810;18 8/17 8|16 6 
Putgraver... _ 
Witmetaalwerk er — 7 2 ~ Dranlleggen on =} is10/17 8/17 1/16 15 
Bedreven Arbeider, in 1 1760} 15 9/15 1) 14 13° 9 

graden waarvoor op geen 
andere wijze voorziening 
is gemaakt 

Bedreven Arbeider, in 2 ;15 3/14 0/;13-4/12 9/12 0 
graden waarvoor:op'geen 
andere wijze voorzlening 
is gemaakt 

Bedreven Arbeider, in| — ; 17 0/15 9/15 1/14 6/13 9 
graden.waarvoor op geen 
andere wijze voorziening 
is gemaakt(Treinloodsen) 

, DISTRIKT STANDAARD TARIEF PER 
MAAND. 

. jJ& way)8 sedj& saedlé s.dj# sd. 
Draadleggers (op Distrikt- | — [26 7 4/24 14 8/23 18 423 2 O21 9 4 

dienst werkzaam) one :   
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~ () ‘Unskilled Labourers. 

DistRicr StaANDALD RatEe PER Day. 

  

  

  

GRADE; CLASS. District. 

Vv. TV. WIL. IL. I. 

s. d s. d s. d. s. d s. d 

Handyman... — 14 3 13 0 |.12 4 11 9 ll 0       

(c) Onbedreven Arbeiders. 
  

  

  

  

  

DISTRIKT STANDAARD TARIEF PER DAG. 

GRAAD. Klasse. Distrikt. 

¥. IV. II. II. I, 

s. ad s d, | s. d, gs. d. s, de 

Handige man — 14.3 13° «0 12 4 11 9 11 0     
  

(a) Employees classified in Schedules (b) and (¢) under 

22 years of age. 

    
  

(d) Geémployeerden omschreven in Schediiles (b) en (¢) 

onder 22-jarige leeftid. 

  

  

  

  

  

    

Districr SYANDARD RATE PER Day. 

Age. District. 

V. IV. I. Il. L. 

s. d s d gs ds s. d s d. 

15 5 4 4 16 4 7 £ 2 3 10 

‘16 6 1 5 7 5 4 4 11 47 

17 7 1} 6 7 6 4 5 11 5 F 

18 7 GF 71 6 10 6 5 6 1 

19 8 8 8 J 7 8 7 8 6 11 

20 lto4 10 2 9 10 9 4 § 10 

*2L 12 10 11 7 1] 3 10 10 10 1         

  

    

  

  

  

DISTRIKT STANDAARD ''ARIEF PER Dag. 

Cae Distrikt. 

Vv. IV. | IL ie I, 

s d s. d. s. d. a. d s. d 

16 64!) 410] 47] 42] 3810 

16 6 1 57 5 4 £11 4 7 

17 7 1 6 7 6 4 5 5 7 

18 77 7 1 6 10 6 6 6 1 

19 8 8 8 1 7 8 7 3 6 Lt 

20 11 4 | 10 2 |. 910 9 4 8 10 

*a1 |-i2310 | Wo 7] 1 3 | wi0 | 10 1             
  

“Or 1s. per day less than the commencing rate for. the arade in 
which employed. 

Nore,—Emplpyees classified in this schedule will be designated 
“Lads” until they reach the age of twenty-one years, when they will be 
designated in accordance with the class of work performed. 

(e) Apprentices. 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

      

  

DIsrRict ST4NDARD Rary rer Day. 

PERIOD OF District, 
APPRENTICESHIP. 

Vv Ty. | i Il. | BE 

| i 

s. d. s. d. s, d. s. d, | s. da 
1st Year cane oe 4°67 4 4 461 3 8 B 4 
2nd Year ene on 5 10 5 7 5 4 411 467 
3rd Year wee ess 7 4 6 10 6 7 G6 2 5 10 
4th Year vee ee 8il1 |] §& 4 Fl 7 6 7 2 
5th and 6th Year... 12 2 |- 1011 10 7 10 2 9 5 

(f) Improvers. 

DistRicr STANDARD RATE PER Day. 

District District District District District 
Vv. IV. “" T. II. I. 

From| To Fxom| To | wrom| To From| To |From Ta 
' 1 . | . 

      

  

s. d.J[s ad} se Gd) s ais. d ‘nadia djs al/edaisn a 
First Six : : 

Months.| 14 8/1810/12 5/17 8| 12 9 171/12 2/16 6/al §| 15 4 
After First 

Six Months Such increments up 6% the District Standard Rate for the grade 
. as may be merited by the work and service. Ordinarily, an 

Improver should jc eligible for the District Nate two years 
from the completion of his apprenticeship. , ‘ 

    
  

C.-PAY REGULATIONS APPLICABLE TO 
RUNNING STAFF. 

_ The following regulations,.Nos. 71 to 91, apply only to 
drivers, firemen, and ‘guards (hereafter referred to as train- 
men),. and ticket examiners, or any other employees acting 
in such capacities : —   

  

* Of 18. per dag nyinder dan het aanvangstarief in de graad waatin 
geémployeerd. 

OPMERKING.— — Geémployeerden omschreven in deze schedule zullen 
genoemd worderi “ Joogens” totdat zij de ouderdom ‘van een en twintig 
jaar bereikt hebben, wanneer zij genoemd zullen worden valgens de 
klas van werk door hen verricit. 

(e)} Leerlingen. 

  
  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

DISTRIKT BTANDAARD TARIEF PER Dag. 

TIJDVAK VAN Distrik 
LEERLINGSCHAP. istrikt. 

Vv. | Iv If. | I. | I, 

7 

8. d. 8s. d. s. d. 8, dd. 8. 
iste Jaar 4 7 44 417) 8 $§ 3 4 
2de Jaar . ee 5 10 5 7 5 4 411 4 7 
3de Jaar wae wee 7 4 6 1p 6 7 6 2 5 10 
4de Jaar «|. 811 8 4 711 7 6 7 2 
Bde en Gde Jaar cos 12 2 10 14 10 7 10 2 “9 6 

: (f) Gevorderden. 

Dist Ric? STAN DAARD TARIEF PER Dac. 

Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Dietritet 
Y, iy. Ii. iL. L, 

Yan | Tot | Van Tot Van | Tot Van | Tot | Van | Tot 
  

  

  

  

  

s a)/s afs djs a/s djs ais a/s als ais a 
Korsto Yes [14 8) 1810/13 5/17 s|i2 9)a7 1/12 2/36 ofan slas ¢ 
Maanden . 

Na Eerste Zes 
Maanden 

          
Zodanige verhogingen tot op het Distrikt Standaard Tatief 

voor de graailals door het werk i in de dienst gerechtvaaadigad 
worden. Gewoonlik behoori 'n geyorderde yerkiesbaar te 
zijn voor het Distrikt Tavief twee Jaren na voltooilng | van 
ziju leerlingschap. .   
  

C.—TREINPERSONEEL LOONREGULATIES.. 
  

De volgende regulaties Nos. 71 tot 91-zijn slechts van 
toepassing op machinisten, stokers en kondukteurs (hierna 
genoemd treinpersoneel) en kaartjesonderzoekers, of. enige 

andere geémployeerden zodanige betrekkingen waarne- 
mende : —
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JL. (1) The daily rates of pay applicable to trainmen 
pn ticket examiners are those shown in the schedule 

elow :—- 

Running Srarr Pay ScHEpuULe. 

(As amended 24th February, 1920.) 
  

Rave oF PAY PNR DIEM. 

  

  

Grade. ~ Class. 
Ish | Qnd | ard | 4th 

Year. | Year. | Year. | Year. 

fs dela djs. diis. a. }) 
Driver ... .» | Special [19 9 | — —_— _ 

. : I] 1g ij— — _ 
POTD ONT) ap fe go fiz} — p= m jis i fie 1) — _ Plus local allow- 

ance - according 
Passed Fireman. — 13.10] — —_— — Tt eect 

Cif passed for plosition of , i to the district 
Driver)|- a which oe 

Fireman ves I 11 + 418 0 — _— poy’ ed. . Vide 

] ufo 9 fto 8ho 9) — Schedules to Re- 
Guard ... ws | Special 15 7 | — = = gulation No. 55. 

yoo oe fOE OB QO fs 2] = | ff 
poe oe f UE 2 GLB Of — | — FI 
yee | TEL 109 JL 4 p20 J 

Ticket Examiner | Special i6 1 | — aa = 
» . “T jik. 1 fis 7] — 
” ” II 12 0 |L2 6 13 0 113 10 

mr fio 3ito 9) —             
  

Learnets accorditig to scale laid down in Section (>) of Employees - 
, Pay Schedule. 

__ (2) The class to which a dyiver, fireman, guard, or 
ticket examiner is appointed will govern his rate of pay, 
irrespective of the character of the train he works. 

Before a driver, guard, or ticket examiner is advanced 
to the special class it will be necessary for him to serve such 
period as may be fixed in the first class, and te conform to 
such conditions as may be notified by the General Manager 
from time to time. , 

(3) Any fireman with less than five years’ service in 
that grade who passes the necessary examination for the 
position of driver, and whose substantive rate of pay is less 
than 18s. per day, may be granted a special increase of 6d. 
per day on passing stich examination. Any such flreman 
who is in receipt of the maximum rate of 18s. per day may 
be granted a special increase of 6d. per day until such time 
as he complete five years service and 1s promoted to the 
gerade of passed fireman. ' 

(4) Where the circumstances justify such a course an 
Assistant General Manager may decide that a fireman 
whose rate of pay is less than [1s. 4d. per day, who is’ 
required to work a big engine may, if required to perform 
that work regularly, be paid a rate of pay of Lis. 4d. 
per day, provided that any such advance in pay shall repre- 
sent the increments which would have become due accord- 

ing to scale, and that.a higher rate than lls. 4d: per day 
ig not paid until completion of the period of service neces- 
sary according to the scale provided in the pay schedule 
for a rate of 18s: per diem. 

_ 4@. (1) The ordinary working hours of duty for which 
a day’s pay is paid shall be eight hours. 

(2) A reduction may be made in the working hours of 

duty per day or per week in respect of any grade or num- 

ber of servants, provided that in the opinion of the Minister 

thére are special circumstances to justify such a course, 

and subject to the rights which a servant may have under: 

section éighty-three of the Act, any reduction in the work-- 

ing hours of duty per day or per week under this sub- 

section will involve and carry with it a proportionate 

decrease in earnings, unless otherwise decided. 

78. (1) Any trainman or ticket examiner may be 

required to work such time on weekdays beyond the 

ordinary: hours of duty, and such time on Sundays as may 

be necessary to. meet the exigencies of the service, and all 

such time actually worked will be paid for at the overtime 

rates provided for in paragraphs (3) and (4) of this regula- 

tion. 

(2) The number of days worked shall, as far as prac- 

ticable, be equalized in each: grade at each depot by an 

equitable allocation of the work. 

(3) All weekday overtime will be paid for at the rate 

of time and a qtiarter, to be calculated in local allowance 

districts on thie total’of the substantive rate of pay and 

local allowance.   

TL. (1) De dagelikse loontarieven yoor treinpersoneel 
en kaartjesonderzoekers zijn goals opgegeven in de schedule 
hieronder ; —~ 

TRHINPRPRSONEEL LOONSCHEDULE. 

(Als herzien 24 Februarie 1920.) 
  
  

LoontARI“EVEN PER DAG. 

    

  

Graad. Klasse. 

. Iste | 2de 3de 4de 
Jaar.} daar. | Jaar. | Jaar. 

. : s ala djs. djs, di] ) 
Machinist ... |Speciaalj/l9 9 | + — _— : 

”» bee Iste 19 j — = = 

m wi | 2de [6 10 IZ IL}; — | = 

stmt. | ME Hao PRA) LY | Pass, plaatse 

  

Ciidien toegela tén voor like toeluge, als 
betrekking] van ma- | toegekend in de 

” : Sstreek waafin 
chinist, : : 

Stoker... a .Iste |ll 4/18 QO} — — ; Werkzaam, Zie 
- “i ade | 9 9 flo 3 fio 9 | — | | schedules onder ” . Too 

Kondukteur ... |Speciaal|15 7 | — — = regulatie No. 65. 
n w | iste [R106 1] — | — 
, | Qde j12 6 [1B OF — | — | I. 
” . | Bde {10 9111 4/12 Of — [I 

*Kaartjesonder- | Speciaal J 
zopker we 1661) — — = |o 

” Iste 16 1/15 7) — _— 
, Qde [12 O-[12 6 113 0 [L310 
» _8de flO 34jlo 9g} — | —             
  

’ * Leerlingan volgens schaal in Sektie (7) neergelegd van Geémployecerde 
jLoonschedule. . 

_ (2) De Klasse waarin een machinist, stoker of kon- 
duktetir is aangesteld zal zijn maatstaf van loon regelen, 
ongeacht de aard van trein door hem bediend. 

Voordat een machinist of kondukteur tot de speciale 
rang wordt bevorderd zal het noodzakelik voor hem zijn 
dienst te doen voor zodanige tijd als is vastgesteld voor de 
eerste klas en aan die yoorwaarden te voldoen als door de 
Algemene Bestuurder van tijd tot tijd worden voorge- 
schreyen, 

(3) Enige stoker met minder dan vijf jaar dienst im 
die graad, die slaagt met het yereiste eksamen voor de 

betrekking van een machinist.en wiens loontarief minder 
is dan 18s. per dag, kan speciaal worden verhoogd met 6d. 
per dag bij het slagen met zodanig eksamen. LEnige 
zodanige machinist die in bezit van het maximum tarief 
van 13s. per dag is kan een speciale verhoging van 6d. 
per dag toegestaan. worden, tot tijd en wijl dat hij vijf 
jaar dienst voltooid heeft, en tot de graad van gepasseerde 
stoker bevorderd is. co 

(4) Waar de omstandigheden zodanige handelwijze 
rechtvaardigen kan een assistent Algemene Bestuurder 
beslissen dat een stoker, wiens loontarief-minder is dan 

lis. 4d. per dag en van wie verlangd wordt een grote 
machine te drijven, indien geregeld met dit werk bezig, 
een loontarief van ils. 4d. per dag betaald wordt, onder 
voorbehoud dat enig zodanige loonsverhoging zal yertegen- 

woordigen de. yerhogingen wWelke volgens schaal betaalbazr 
zouden worden en dat een hoger tarief dan 11s. 4d. per 
dag niet betaald zal worden tot voltooiing van het dienst- 

tijdvyak, vereist volgens de schaal neergelegd in de loon- 
schedule voor een tarief van 13s. per dag. 

72. (1) De gewone werkende diensturen waarvoor een 
dagloon betaald wordt zullen zijn acht uren. 

(2) Een vermindering kan gemaakt worden in de 

werkende diensturen per dag of per week ten opzichte van- 

enige graad of aantal dienaren, onder voorbehoud dat de 

Minister van mening is dat biezondere omstandigheden het - 

bestaan van zulke handelwijze rechtvaardigen en onder- 

worpen aan de rechten die een dienaar heeft onder artikel 

drie en tachtig van de Wet, zal enige vermindering in de 

werkende diensturen per dag of per week onder deze onder- 

afdeling inhouden en samendragen een evenredige vermin- 

dering van verdiensten, tenzij anders besloten. 

73. (1) Van enig treinman of kaartjesonderzoeker 

kan verlangd worden gedurende sulle tijdvakken puiten 

zijn gewone uren op weekdagen en op Zondagen te werken 

als de eisen van de dienst verlangen mogen, en al zulke 

tijd werkelik gewerkt gullen tegen overtijdtarieven be- 

_taald worden als voorzien in paragrafen (8 en (4) van deze 

regulatie. 
(2) Het aantal dagen gewerkt zal, gover dit doenlik 

_is, in iedere graad op ieder depot door een gelijke verdeling 

van het werk vereffend worden. _ 

~ (3) Alle wekelikse overtijd zal bezoldigd worden tegen 

het tarief van tijd en een kwart, te worden berekend in 

plaatselike toelagekringen op het totaal van het zelf- 

standige loontarief en plaatselike toelage.
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(4) All Sunday time worked between midnight Satur- 
day and midnight Sunday will be regarded as overtime 
and paid for at the rate of time and a half calculated on 
the total of the substantive rate of pay and local allowance. 

(6) For the purpose of computing overtime, each shift, 
that is to say the continuous period from the time the 
employee books on until the time he is booked off, will be . 
treated as a separate tour of duty. 

(6) Where a shift commences on a Saturday and 
finishes on a Sunday, or commences on a Sunday and 
finishes on a Monday, any time worked either on the 
Saturday or on the Monday within the ordinary hours of 
duty from the commencement of the shift will be paid for 
as ordinary weekday time, and any time worked on the 
Saturday or the Monday in excess.of the ordinary hours of 
duty, namely, eight hours, will be paid for at the weekday 
overtime rate. 

44. (1) (a) Subject to the provisions contained in this 
regulation, trainmen will be paid 

(i) for the schedule time ailowed-in the Working 
Time Book or Special Train Notice for the 
running of the train worked, or the actual time 
taken for the complete journey if greater, plus 
booking on and off times in terms of Regula- 
tion No. 77; and 

(ii) bonus allowance, if earned, in terms of Regula- 
tion No. 76: 

(b) Subject to the provisions contained in this regula- _ 
tion, ticket examiners will be paid for the schedule time © 
worked, plus booking on and off times, in terms of Regula- 
tion No. 77. 

(2) The schedule time is the period allowed in the 
Working Time Book or Special Tiain Notice [ballast and 
material trains excepted; see paragraph (12) of this regu- 
lation] calculated from the time the train is scheduled to 
depart from the starting depot, which shall be understood 
to mean the station at which the trainmen or ticket 
examiner commence duty until the time such train is 
booked to arrive at the station from which the trainmen or 
ticket examiner are required to work a return train or at 
which they are booked off. 

Where a Special ‘Train Notice is not issued, or when 
running on station to station orders, not more than the 
actual time on duty will be paid for. 

(3). Where a train in other than in link or round trip 
working leaves the starting depot at the time shown in the 
Working Time Book or Special Train Notice, and arrives 
at its destination station before time, the full schedule 
time is paid for... 

(4) Where a train in other than link or round trip 
working leaves the starting depot at the time shown in 
the Working Time Book or Special Train Notice and is 
unable to maintain the schedule time allowed for the run 
and arrives at the destination station late but. within the 
bonus time allowed, the actual time occupied on the run 
is paid for, and bonus time is only payable for any number 
of minutes representing the difference between the actual 
time of arrival and the scheduled time, plus bonus time 
allowance. 

(5) Where a train in other than link or round trip 
working leaves the starting depot at the time shown in the 
Working Time Book or Special Train Notice, and is unable 
to maintain the schedule time allowed for the run and 
arrives at the destination station after the expiration of 
the bonus time allowed, the- actual time occupied on the 
run is paid for, plus booking on and off times. 

(6) (a) Where a train in other than link or round trip 
working leaves the starting depot later than the time 
shown in the Working Time Book or Special Train N otice, 
for reasons beyond the control of the trainmen, and not 
under the conditions provided for in Regulation No. 81 (3), 
and arrives at its destination station within the schedule 
time allowed for the run, the number of minutes late start 
is paid for in addition to the full schedule time. _ 

(b) When a train leaves an intermediate starting 
depot late and the outgoing trainmen are called late in ° 
accordance with Regulation No. 81 (8), the schedule time. 
applicable will be held to commence and finish correspond- 
ingly later. In such cases schedule time and bonus if 
earned will be paid for, plus actual time on duty prior to 
the start of the train and booking off time.   

woe cm peek I ee te ae 
anne 

(4) Alle Zondagstijd gewerkt tussen middernacht 
Zaterdag en middernacht Zondag zal als overtijd be- 
schouwd worden en bezoldigd tegen tarief van tijd en een 
half berekend op het totaal van zelfstandig loontarief en 

' plaatselike toelage. 

(5) Ten einde overtijd te berekenen zal elke dienst- 
duur, d.w.z. de gehele tijd van af beginnen tot eindigen 
yan werk, als een afzonderlike diensttaak behandeld 
worden. 

(6) Wanneer een diensttaak op een Zaterdag begint en 
op een Zondag eindigt of op een Zondag begint en op een 
Maandag eindigt zal enige tijd of op Zondag of op Maan- 
dag gedurende de gewone diensturen van af het begin van 
de diensttaak als gewone weekdagstijd betaald worden, cu 
enige tijd op de Zaterdag of Maandag gewerkt over de ge- 
wone werkuren, nl. acht uren, zal tegen het weekdag-over- 
tijdstarief betaald worden. 

74. (1) (a) Onderworpen aan de bepalingen van deze 
regulatie zal treinpersoneel betaald worden— 

(i) voor de scheduletijd toegelaten in het Werkend 
Tijdboek of Speciale Treinkennisgeving voor de 
loop van- de trein die gewerkt wordt, of de 
werkelike tijd, indien meer, voor de gehele reis 
genomen, plus aan en aftekeningstijd volgens 
regulatie No. 77; en 

(ii) een bonus-toelage, 
regulatie No. 76. 

indien verdiend, volgens 

(b) Onderworpen aan de voorzieningen in deze regu- - 
latie vervat, zullen kaartjesonderzoekers betaald worden 
voor de scheduletijd gewerkt, plus aan- en aftekenings- 
tijden, in termen van regulatie No. 77. 

(2) De scheduletijd is de tijd in het Werkend Tijd- 
boek of Speciale Treinkennisgeving toegelaten [ballast- en 
materiaaitreinen uitgezonderu; zle paragraat (12) van deze 
regulatie], gerekend van af de tijd waarop de trein ge- 
scheduleerd 1s te vertrekken uit het afgangsdepot, hetwelk 
genomen zal worden te betekenen. het station waar het 
treinpersoneel of kaartjesonderzoekers met dienst aan- 

- vangt, tot de tijd dat zulke trein geboekt is dan te komen 
‘bij het station waarvan het treinpersoneel of kaartjesonder- 
zoekers een retoertrein moeten werken of alwaar ij aige- 
tekend worden. 

Wanneer een Speciale 'reinkennisgeving niet ulige- 
geven is of wanneer treinen onder station tot station orders 
gewerkt worden zal voor niet meer dan de werkelike tijd 
op dienst betaald worden. 

(8) Wanneer een trein in ander dan aaneengeketend 
of rondtocht werking het afgangsdepot verlaat op de tijd 
voorkomende op het Werkend Tijdboek of Speciale Trein- 
kennisgeving, en v66r zijn tijd bij zijn bestemmingstation 
aankomt, zal voor de volle scheduletijd betaald worden. 

(4) Wanneer een trein in ander dan aaneengeketend 
of rondtocht werking het afgangsdepot verlaat op de tijd 
voorkomende in het Werkend Tijdboek of Speciale Trein- 
kennisgeving en niet in staat is te lopen naar de schedule- 
tijd toegelaten voor de tocht en bij het bestemmingstation 
laat aankomt, maar binnen de toegelaten bonustijd, wordt 
er betaald voor de werkelike tijd dat de.toch duurt, en 
wordt bonustijd slechis bezoldigd voor het getal minuten, 
zijnde het verschil tussen de werkelike tijd van aankomst’ 
en de schedule tijd plus bonustijd toelage. 

(5) Wanneer een trein in ander dan aaneengeketend 
of rondtocht werking het afgangsdepot verlaat op de tijd 
voorkomende in het Werkend Tijdboek of Speciale Trein- 
kennisgeving en niet in staat is te lopen naar de schedule- 
tijd toegelaten voor de tocht en bij het bestemmingstation 
na uitloop van de toegestane bonustijd aankomt, word er 
voor de werkelike tijd, dat de tocht duurt, betaald plus 
aan- en aftekentijden. . 

(6) (2) Wanneer een trein in ander dan aaneenge- 
ketend of rondtocht werking het afgangsdepot later verlaat _ 
dan de tijd voorkomende in het Werkend Tijdboek of 
Speciale Treinkennisgeving, om redenen buiten kontrole 
van het treinpersoneel, en niet onder de voorwaarden voor- 
zien in Regulatie No. 81 (8), en bij zijn bestemming- 
station aankomt binnen de scheduletijd toegelaten voor de 
tocht, wordt er betaald voor het getal minuten te laat ver- 
trokken plus de volle scheduletijd. 

(6) Wanneer een trein een tussengelegen afgangsdepot 
laat verlaat en het uitgaande treinpersoneel laat opge- 
roepen wordt volgens Regulatie No. 81 (8), zal de toepasse- 
like scheduletijd genomen worden overeenkomstig later te 
beginnen en eindigen. In zulke gevallen zullen voor 
scheduletijd en bonus, indien verdiend, betaald worden, 
plus werkelike tijd op dienst, voor het vertrek van de trein, 
en tijd van afboeken,
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(7) When after working a train to a terminal station, 
trainmen are required to work the empty train or any 
other train to take them to a depot station, they will be 
paid not less than the schedule time of the train worked 
to the terminal station, plus bonus where earned and plus 
actual time from the time of arrival at the terminal station 
until they reach the depot station. 

(8) It shall, wherever practicable, be the duty of any 
officer controlling the movement of trains in cases where, 
through lack of sufficient traffic, picking up service along 
the line not being necessary, or. any other. circumstances, a 
train can reach its destination station in a lesser time than 
is ordinarily allowed for such train in the Working Time 
Book or Special Train Notice, or where a goods train is 
cancelled and the engine returns light, with a van only, or 
with a light lodd, to cancel the ordinary schedule time and 
issue a special running schedule, and in all such cases only 
such special schedule time as may be notified or the actual 
time occupied in running, if greater shall be paid for. 

(9) Any trainman or ticket examiner who is 
required to wait at an out-station for a return 
trip, or who is required to wait at his home 
depot for a further trip, will, provided the period 
between the time of arrival (schedule if train is 
running before or on time, actual if train is late) and 
the schedule time of departure (or actual time of departure, 
if the train is arranged to leave earlier or later), does not 
exceed 3 hours, be paid continuous time, and during such 
period the employee’s services shall be availabl: for any 
purpose required. 

(10) Where the period between arrival (schedule if 
train is running before or on time, actual if train is late) 
and the schedule time of departure or actual time of de- 
parture if the train is arranged to leave earlier or later, 
exceeds three hours, the trainman or ticket examiner will 
be booked off duty and allowed the booking on and off 
times prescribed in Regulation No. 77; the period of duty 
before and after such booking off, including booking on 
and off times, will be calculated as separate shifts of duty, 
and the trainmen and ticket examiner will be paid such 
minimum payments as may be applicable, plus the booking 
off expenses as provided for in Regulation No. 79 (1). 

. (11) (a) Any trainman working link trips which do 
not provide for his being booked off duty at an out-station 
or at the home depot until completion of the link will 
be paid for the actual time on duty, including booking on 
time prior to commencement of the first run, and booking 
off time after completion of the last run, plus bonus time 
earned for any trains actually worked. 

(b) Any trainman working a roundtrip (i.e. trip 
out and back) which does not provide for his being booked 
off duty at an out-station will be paid the schedule time 
for the complete round trip (i.e. the number of hours from 
schedule time of departure from home station until 
schedule time of arrival thereat after the return trip, in- 
cluding interval at out-station), or actual time if greater, 
plus booking on and off time and bonus where earned. 
Th¢ minimum time payments provided for in Regulation 
No. 75 will not be applicable to the separate forward or 
return journeys, but will be applied for the complete 
round trip under the conditions laid down in that regula- 
tion, 

(12) Where special conditions are not provided, on 
ballast and material trains, trainmen will be paid for the 
time actually on duty, subject to such minimum time pay- 
ments as may be applicable under Regulation No. 75. 

(18) (a) The time of enginemen employed on shunting 
engines, light engines, or engines of breakdown trains, is 
calculated according to the actual time worked, subject to 
such minimum time payments as may be applicable under 
Regulation No. 75. . 

(b) In shunting yards where day and night duty is 
worked enginemen will ordinarily take turn about of day 
and night shift for a period of a week or a fortnight as 
may be authorized:   

(7) Indien na een trein naar een eindigend station 
gewerkt te hebben van treinpersoneel verlangd wordt de 
ledige trein of enige andere trein hen vervoerende naar een 
depotstation te werken, zullen zij betaald worden niet 
minder dan de scheduletijd van-de trein naar het eindi- 
gend station gewerkt, plus bonus waar verdiend plus wer- 
kelike tijd van af tijd van aankomst bij het eindigend 
station totdat zij het depotstation bereiken. 

(8) Het zal waar doenlik de plicht zijn van enige amb- 
tenaar, regelende het lopen van treinen, in gevallen waar 
ter oorzake van gebrek aan’ voldoende vervoer, optellen- 
dienst langs de lijn niet nodig z2ijnde, of enig andere om- 
standigheden, een trein zijn bestemmingstation in minder 
tijd_kan bereiken dan gewoonlik toegelaten is voor z0- 
danige*trein in het Werkend Tijdboek of Speciale Trein- 
kennisgeving, of waar een goederetrein gekanseleerd is en 
de machine licht terugkeert met slechts de kondukteurs- 
wagen, of met een lichte lading, de gewone scheduletijd 
te kanseleren en een speciale loopschedule uit te reiken, 
en in al zodanige gevallen zal betaald worden slechts voor 
zodanige speciale scheduletijd als moge bepaald worden ‘of . 
de werkelike tijd van het lopen onder zodanige speciale 
schedule indien meer. 

(9) Enigeen van het treinpersoneel of kaartjes- 
onderzoeker die genoodzaakt is bij een buitenstation te 
wachten voor een retoertocht, of van wie verlangd wordt 

‘bij zijn tehuisdepot te wachten voor een verdere tocht, zal, 
voorbelhouden dat het tijdvale tussen de tijd van aankomst 
(scheduletijd indien de trein véér of op tijd loopt, 
werkelike tijd indien de trein laat is) en de 
scheduletijd te vertrekken (of werkelike tijd te ver- 
trekken, indien de trein geregeld is vroeger of 
later te vertrekken), niet 3 uur te boven gaat. 
voor onafeebroken tijd betaald worden, en gedurende zulk 
tijdvak zullen de diensten van de geémployeerde dienstig 
zijn voor enig vereist doel.. , 

(10) Wanneer het tijdvak tussen: aankomst (schedule- 
tijd indien trein voér of op tijd loopt, werkelike tijd in- 
dien trein laat is) en de scheduletijd voor vertrekking of 
-werkelike vertrekkingstijd indien de trein geregeld is 
vroeger of later te vertrekken, 3 uur te boven gaat, zal het 
treinpersoneel of kaatjesonderzoeker van dienst afgetekend 
worden en aan hen de aan- en aftekentijden voorschreven 
in regulatie No. 77 toegekend worden, en zal het dienst- 
tijdvak véér of na zulke aftekening, insluitende aan- en 
aftekeningstijden, gerekend worden als afzonderlike dienst- 
duren en zullen het treinpersonee! en kaartjesonderzoekers 
betaald worden zulke minimum betalingen als van toepas- 
sing mogen zijn, plus de aftekeningsonkosten zoals voor- 
zien in regulatie No. 79 (1). 

(11) (2) Enige treinman op schakeldienst die niet in 
gelegenheid gesteld wordt afgeboekt te worden bij ’n’ bui- 
tenstation of op zijn eigen standplaats voordat de schakel- 
dienst voltooid is, zal worden betaald voor de tijd die hij 

‘op werkelike dienst is geweest beginnende, van af het 
ogenblik dat hij weggegaan is, en eindigende na_vol- 
tooling van de laatste reis plus ’n bonus voor de tijd die hij 
met ieder trein werkelik op dienst was. 

(b) Enige treinman, een omtocht werkende (d.i. 
heen- en terugtocht), waar geen voorziening voor 
zijn afboeken op buitenstations gemaakt wordt, zal 
de scheduletijd voor de gehele omtocht betaald 
worden, d.i. het aantal uren van scheduletijd van 
vertrek van afgangstation tot scheduletijd van aankomst 
aldaar na de terugreis, met inbegrip van tussenpozen op 
buitenstation), of werkelike tijd indien meer, plus tijd 
voor aan- of afboeken en bonus waar verdiend. De 
minimum betalingen die betrekking hebben op Regulatie 
No. 75 zullen nict van toepassing zijn op de afzonderlike 
heen- en terugreizen, doch zullen toegepast worden op de 
eehele omreis onder de voorwaarden in deze regulatie 
neergelegd. , 

(12) Wanneer speciale voorzieningen niet gemaakt 
worden voor hallast- en materiaaltreinen, zal het treinper- 
soneel betaald worden voor de tijd werkelik op dienst, 
onderworpen aan zulke minimum tijdbetalingen als van 
toepassing mogen, zijn onder regulatie No. 76. 

(18) (a) De tijd van lokomotiefpersoneel werkzaam op 
rangeerlokomotieven, lichte lokomotieven of lokomotieven 
voor ontsporingstreinen, is berekend volgens de werkelike 
tijd gewerkt, onderworpen aan zulke tijdbetalingen als van 
toepassing mogen zijn onder regulatie No. 76. 

(b) Op rangeertreinen waar dag- en nachtdienst ge- 
werkt worden, zal lokomotiefpersoneel gewoonlik dag- of 
nachtdienst om de beurt nemen voor een tijdvak van een 
week of veertien dagen als goedgekeurd mag worden.
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(14) In computing the: total time worked during any 
pay month or week (where payment is made weekly) odd 
minutes will be levelled up under each individual head as 
follows :— 

Under 15 minutes to be levelled up to 15 minutes, 
Over 15 and under 30 miniites to be levelled up to 80 mintites, 

” 30 ” 45 ” 8 ” 45 io 

” 4 5 ” 60 ” ” » 60 

45. (1) The following minitium time payments will 
apply on weékdays to trainmen working trains,.to ticket 

_ examizisés, and to enginemen employed on banking, shunt- 
ihg, or ballast train engines :— 

Where the schedule time for any single rin, link, 
or round trip (or actual time in the case of 
banking, shunting, and ballasting engines) in- 
cluding booking on and off titnées— 

(a) -does not exceed four hours: half a day’s 
pay will be paid; 

(b) exceeds four hours but does not excéed six 
hours: three-quarters a day’s pay will be 
paid. 

(c) exceeds six hours: one day’s pay will be 
paid. ; 

(2) When, as the result of the schédile tinie being 
exceeded, tle actual tire on duty is more than the mini- 
mum time which would have been applicable had the — 
schedule time been maintained, actual time only will 
be paid. 

(8) The Gereral Manager may authorize a day’s 
pay being paid for any special rim which, in his opinion, 
justifies such payment. The General Manager may also 
authorize special minimum payments and decide the con- 

_ ditions under which such minimum payments shall be made 
when, in his opinion, circumstances justify such a course, 
and in such cases paragraph (1) of this regulation will only 
apply as far as may be specitied in the special conditions 
decided upon by the General Manager. ‘ 

' (4) Any trainman or ticket examiner who is allowed 

a minimum time payment will be liable to be detained for 
shed or station duties without further pay up to the full 

period covered by such minimum time payment, with the 
exception that no trainman shall be required to work for 
any time made up on the scheduled run worked. 

(5) Minimum time payments are applicable to week- 
day working only; they are not permissible for Sunday 
working, which is payable as overtime at the rate of time 
and a half, unless any time actually worked on a Sunday, 
when calculated at time and a half, amounts to less than 
would’ be allowed for the same period of duty on a week- 
ay. 

(6) Any trainman or ticket examiner who is 
ordered to report for duty who does so report, and 
whose services: owing to cancellation of train are 
not utilized, shall be credited with a quarter of 
a day’s pay, weekday or Sunday -time as_ the 
case may be, and shall be liable ‘for work at the depot 
during the period for which he is paid. If during such 
period he is assigned to other work, time will be calculated 
as continuous from the time of signing on duty. 

16. (1) A bonus time allowance of two minutes for 
each hour of the schedule running time (i.e. excluding 
booking on and off times) of any passenger, mixed, or goods. 
train, banking or assisting engine, performing a trip of 
more than 3 miles, is made to trainmen for punctual 
running. ' 

(2) The bonus is calculated at straight tlme, itrespec- 
tive of whether the trip is mide on a weekday or & Sunday, 

’ based on the substantive tate of pay, and is computed as 
follows :—_ 

‘ff the train arrives within schedule time: Full 
bonus. 

If the train arrives outside schedule time, but 
within schedule time plus bonus tinie: Number 
of mintités tepresentin& the difference between 
the actual time of arrival and the schedule time ~ 
plus bonus time.   

(14) Bij het berekenen van de totale tijd gedurende 
enige maand gewerkt—of week, waar betaling wekeliks ge- 
schiedt—zal overblijvende minuten onder elk biezonder 
hoofd als volgt worden vereffend :— 

Onder 15 minuten berokend als 15. 
Over 15 en onder 30 minuten berekend als 30. 
Over 30 en onder 45 minuten berekend als +5. 
Over 45 en onder 60 minuten berekend als 60. 

75. (1) De volgende minimum betalingen zullen op 
weekdagen van toepassing zijn op trémpersoneel treinen 
werkende, kaartjesonderzoekers en lokomotiefpersoneel, 
besig met stuwen, rangeren, ballasttreinlokomotieven. 
Waar de scheduletijd voor enig enkelreis, schakeldienst of 
omtocht (op werkelike tijd in het geval van stuwen, ran- 
geren et lokomotiefballasten), met inbegrip van aan- en 
aftekeningtijden :— , 

(a) Vier uur niet te boven gaat: zal een. half-dags- 
loon betaald worden. 

(b) Vier wur te boven gaat, maar zes uur niet te 
boven gaat: zal een drie-kwart dagsloon be- 
-taald worden. 

(c) Zes uur te boven gaat: zal een dagsloon betaald 
worden. 

(2) Wanneer tengévolge van de scheduletijd, de wer- 
kelike tijd op dienst meer is dan de minimum tijd die van 
toepassing zou geweest zijn, indien de scheduletijd volge- 
houden was, zal slechts voor de werkelike tijd. werden 
betaald. 

(3) De Algemene Bestuurder kan goedkeuren dat loon 
voor een dag betaald wordt voor enige speciale tocht welke 
zijns inziens zulke betaling rechtvaardigt. De Algemene 
Bestuurder kan ook speciaal minimum betalingen yoed- 
keuren en de voorwaarden vaststellen waaronder zulke 
minimum betalingen zullen worden gedaan wanneer naar 
zijn mening dé omstandigheden dit rechtvaardigen, en in 
mulke gevallen zal paragraaf 1 van deze regulatie alleen 
yan toepassing zijn voor zover die zijn uiteengezet in de 
speciale voorwaarden goedgekeurd door de Algeniene 
Bestirurder. 

(4) Enigeen van het treinpergoneel of kaartjesonder- 
zoekér aan wie eer minimum tijd betaling toegekend is, 
zal kunnen worden opgehouden voor loods- of stations: 
plichten zonder verder loon tot op het volle tijdvak gedekt 
door zulke minimum tijd betaling, met de witzondering dat 
yan geen #tilke treinmah alzo verlangd zal worden te. 
werkén voor enig tijd gewonnen op de gewerkte schedule 
tijd. 

(5) Minimum tijd betalingen zijn slechts van toepas- 

sing op weekdagwerking; zij zijn niet veroorloofd voor 

Zondagwerking, welke betaald wordt als overtijd tegen 

het tarief van tijd en een half, tenzij enige op Zondag ge- 

werkte tijd, wanneer gerekend tegen tijd en een half, 

minder beloopt dan zou worden betaald voor hetzelfde tijd- 
vak van dienst op een weekdag. 

(6) Enige ireinman of kaartjesonderzoeker, gelast voor 

dienst te rapporteren die alzo rapporteert, en wiens diensten 

ter oorzake yan schorsing van trein niet gebruikt worden, 

zal gekrediteerd worden met loon voor een kwart dag. 

weekdag of Zondagstijd als het geval mag zijn, en zal 

moeten werken bij het depot gedurende het tijdvak waar- 

voor hij betaling ontvangt. Indien gedurende gulk tijdvak 

hem ander werk gegeven wordt. za] tijd gerekend worden , 

"als onafgebroken van af de tijd dat hij op dienst aantekent. 

76, (1) Een bonustijdtoelage van twee minuten voor 

elk uur van de schedulelooptijd (d.w.z. uitgesloten aan- en 

aftekenen van tijden) van enige passagiers-, gemengde- of 

coederetrein, stuw- of hulpmachine, een tocht van, meer 

‘dan drie mijlen makende, wordt toegestaan aan treinlieden 

voor stipt op tijd rijden. 

(2) De bonus wordt berekend tegen gewone tijd afge- 

zien of de tocht op een weekdag of op Zondag gemaakt 

wordt, gebaseerd op het zelfstandig loontarief, en wordt 

als volgt berekend :— 

Indien de trein véér de tijd of op tijd aankomt: 

Yolle bonus. 

Indien de trein aankomt na scheduletijd maar 

biiinen de schedtiletijd plus boustijd: CGetal 

 minuten zijride het verschil tuasen dé werkvlike 

tijd van aankomst én de scheduletijd plus 

honustijd. 

J
l



' (3) Ifa train arrives at the home signal at the destina- 
tion station within the scheduled time, plus bonus allow- 
ante timé available fot the trip, but is delayed at such 
signal, any such delay shall not interfere with the opera- 
tion of the bonus. 

(4) The bonus allowance will be paid; where earned by 
drivers and firemen of banking or assisting engines, 
according to the time allowed for thé t#ain foi the séction 
in which it is banked or assisted. 

(5) The bénus allowance will not be paid for trips'with 
light engines, ballast, material; or breakdown trains; or 
for trips for which special minimum paynietits aré allowed 
when such minimum payments include thé bonus allow- 
ance. 

. (6) For the purpose of calculating the bonus payable 
to trainmen working on the caboose system, the schedule 
time for each portion of the journey worked by an 
individual train crew will bé the basis of caléulating tlie 
ponus and the bonus time earned throughout the trip will 
he divided equally between each separate grade of men 
concefhed. 

(7) In calculating the bonus time allowance, fractions 
of a minute in the total bonus time for any run will be paid - 

. for as one minute, for example— 

a run of over 7 hours up to 7$ hours will carry a 
bonus of 15 minutes; 

a run of over 74 hours up to 8 hours will carry a 
bonus of 16 minutes. 

(8) The General Manager may at any time apply the 
bonus time allowance available under this regulation to 
any train other than those provided for, or may vary the 
bonus or allowance in connection with the wWorkitig of 
trains as circumstances may warrant. 

77, The following booking on and off times are 
allowed to dtivers and firemen for engine and traffic 
duties, to guards for traffic duties before coinmeticing 
the first run on taking duty and after the completion of the 
last run before finishing duty, and to ticket examiners for 
train duties. 

(a) Drivers and Firemen. 
  

  

Before Trip. After Trip. 
  

Class of Engine. Enginé hate | ity fie 

Duties. | Duties, | Duties. 

  

  

1 
U i . , Minutes.| Minutes.| Minures.| Minutes. 

(Lj, Engines, other than Banking 
engines, Engines Working Ballast 
Waid Matérial Trails, atid Shaniting 
Engines— 

(a) Wheti prepared forservice before 
trip and stabled after trip by 
éngitierhen : 

(1) All efigitids éxcept Mallat 
engines and Class 16 4 

(TT) Mallet etigitids aiud Class 
64 . ie we 

  

G0” 14 15 30 

(2) When prepared for service before 
trip and stabled after trip hy 
shed staff, but takén té tht 
train Wy enginemen and hahded 
over at destination to the shed . - ; 
staff: Allérigines ... we 15 15 16 15 

(¢) When taken over or handed over 

at-a station : All engines wee 15 — —_ _
 

an
 

(d) Whei taken over on the pit at 
an intermediate station: AU]. . ; . . 
engines ... one wet be 16 15 15 1h ; 

(7) When Wovkéd of at a station 
for any perled tinder six hours 
and returning with the- same . / : 
engine: Allengines ... wee 15 15 16 15         
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(3) Indien een trein bij het laatste sein op het be- 
‘stemmingstation aankomt binnen de scheduletijd, plus 
tonustoelagetijd geldig voor de tocht, maar bij zodanig 
sein yertraagd wordt, zal geen zodanig oponthoud de uit- 
werking van de bonus verhinderen. 

_(4) De bonustoelage zal, waar verdiend, aah machi- 
nisten en stokers van stuw- of hulpmachines beétaald 
‘worden overeenkomstig de tijd toezelateh voor de trein in 
de afdeling waarin hij gestuwd of géholpen wordt. 

(5) De bonustoelage wordt niet toegekend voor tochten 
met lichte machines, ballast-, materiale- of ongeluks- 
tremen, of voor reizen waarvoor speciale minimuni bez 
talingen toegekend worden, in welk geval de bonustbelagé 
ingesldten is in zodahige minimum betalingen. 

(6) Ten éinde de bonus, beétaald aah treitipersdiicel 
werkend op het kombuisstelsel, te berekenen, z&l de 
scheduletijd voor elk gedeelte van de tocht, gewerkt door 
een individuele treinbemanning, de basis zijn voor het 
berekerien van de bonus, en de.bontstijd op de gehele reis 
verdiend, gelijkelik worden verdeeld tussen elke afzonder- 
like graad van belanghebbende mannen. : 

(7) In het berekenen van de bonustiidtoelage zal 
voor gedeelten van een minuut in de totale tijd voor enige 
tocht betaald worden als een minuut, d.w.z. :— 

Een tocht van boven 7 uur tot op 74 uur zal op een 
bonus van 16 minuten recht seven. 

Een tocht van boven 73 uur tot op 8 wur zal op een 
_ bonus van 16 minuten recht geven. 

(8) De Algemene Bestuurder kan te eniger tijd de 
bonustijdtoelage, onder dezé regulatie vetlkrijgbaar, doen 
gelden voor enige trein, behalve die waarvoor voorziening 
is gemaakt, of kan de bonus of toelage in verband met het 
werken van treinen wijzigen naar gelang van omstandig+ 
heden. , 

77. De volgende aan- en aftekeningstijden worden 
toegestaan aan machinisten en stokers voor machine- en 
vervoerdiensten en ain kondukteurs voor vervoerdiensten 
alvorens de eerste tocht, na op dienst te gaan, te beginnen 
en na voltooling van de laatste tocht védér af dienst te 
gaan, en aan kaartjesonderzoekers voor treindiensten. 

(a) Machinisten en Stokers. 
  

  

| Voor Tocht. Na Tocht. 

  Klas van Machine. 
Machine-| Verveer-| Vervoer- |Machine- 
diensten. | dignsten.|diensten.|diensten. 

  

  
. Minnten.] Minuten,|] Minnten.| Minuten. 

(1) Lokomtieren behalve stauvlokoma- 
tienen, lokomotieren werkende bal- 
last- ei malerialatieinen én rang ées- 
machinas— 
(2) Wanneer floar Inkomotietperso- 

neel véér de tocht in orde ge- 
bracht en na de tocht inde loods 
gebracht-— 
(1) Alle lokomoticven behalve / 

. Malletmechines. Klas 14i.., 45 15: 15 an 

(Ii) Malletinachites, Klas iéa... | “60 |. 15 15 30 
(b) Wanncer door londspersonce’ 

véér de tocht in orde gebrachi 
en na de tocht in de loods ge- 
plantst Hoch door lokomotict- 
personecl, naar de trein gebracht 

“en bij bestemmifigstation aan 
loodspersohéel overhandigd : _ 

Alle lokomotieven........--.+003 tine 15 15 15 15 

- ee) Wanneer op een station overge- 
genomen of overbandigd: Alle . 

lokomotieven pysseeesesyerserperereses 15 — — 15 
+ (@) Waiiiider op de put bij écit tis: : 

senlipgend station overgenti-" ; . 

mefi: Alle lokonfotieven....iss 15 16 1h 15 

(e) Wanneer bij cen station voor 
eng tijdvak onder 6 uur afge- 
tékend efi mét Hlezelfdé lokomo- 
tief terugkerendé: Alle loko: 
motieven ......:. sabadendgeetyspibieoes ;         
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Before Trip. After Trip. 

  
S' P f i . “ . : 

Class of Engine, Preparing engine} Examination of 

  

and getting on engine and 
tu train, booking off. 

(2) Banking Engines— Minutes. Minutes. 

First trip Mallet engine ... wee 60 | " 39 
Other engines ... 45 { . 

Second trip on same engine if not 
'  stabled for more than eight 

hours ... tee tee vee 30 30 

Norr.—These time allowances are 
not applicable to enginemen of regular 
shunting engines utilized for banking 
services, which are provided for under 
shunting engines, 

(3) Ballast and material train engines AS . 30 

Notr.—these times are subject to 
any special conditions which may be 
applied when working out on sections 
for long periods, 

(4) Shunting Engines— 

(a) When prepared for service and 
stabled in shed by enginemen 45 30 

(4) When engine taken over or 
handed over in shunting yard, 
time allowance to include 
walking between shed and 
station yards (or such other 
time allowances as may be 
decided upon by the General 
Manager in special cases).     
  

A driver or fireman learning the road will be allowed 
15 minutes to book on and 15 minutes to book off when 
accompanying drivers and firemen. 

(b) Guards. 
  

  

  

  

Class of ‘Train. Before Trip. | After Trip. 

Minutes. Minutes. 
Suburban passenger trains... see 20 20 
Trains taken over cn route... oe 15 15 
All other trains... se toe tee 380 30 

  

(ce) Ticket Examiners. 
  

  

Class of Train. 

  

Before Trip. | After Trip. 

  

Minutes. Minutes. 
Suburban passenger trains wee 20 20 

Trains booked to run empty ... 0... 15 15 
All other | Termini... see weet 30 300 = 

trains } Intermediate depots : | - 15 15 
\ 
  

A suburban passenger train shall mean any passenger 
train worked for a distance of less than 50 miles from 
departure station. , 

A learner guard and learner ticket examiner will be 
allowed 15 minutes te book on and 15 minutes to book -off 
when accompanying a guard, or ticket examiner respec- 
tively. 

Booking on and off times allowed to trainmen working 
on the caboose system are. provided for in Regulation No. 
82 (6). 

78. (1) The General Manager may amend the time 
allowed tor engine or traffic duties after booking on duty 
and before booking off duty where in his opinion the cir- 
cumstances justify such a course. , 

s 

(2) Where in any exceptional case not covered by any 
. general authority under paragraph (1) of this regulation 

a trainman is required to report for duty earlier or to 
remain on duty beyond the period allowed for booking on 
and off on account of extra traffic duties to be performed or 
other causes, a shunting or delay voucher must be obtained 
from the Station Master or other servant deputed for the 
purpose to cover the additional time worked.   

  

  

Védr de Tocht. Na de Tocht. 

Klas van Machine, Machine in orde } Onderzoek van 
brengende en aan-| machine en 
‘sInitende bij trein.! —aftekenenen. 

: Minuten. Minuten, 
(2) Stuswlokomotieren— 

Eerste tocht Mallet-Machines... 60 30 
Andere Machines. .........ccc0e8 45 

Tweede tocht op dezelfde loko- 
motief indien nict. voor meer 
dan 8 uur-in de loods gelaten. 30 30 

Nora.—Deze tijdstoclagen zijn 
niet van toepassing op lokomotief- 
personeel van gerege'de rargeer- 
mach nes gebruikt voor stuwdiensteu, 
voor welke voorziening is gemaakt 
onder rangeermachines, . , 
(3) Lekemotieren van ballast- en : 

materiale LNEiNEN® ..cccccccveceee . 45 30 
Nots.—Deze treinen zijn onder- 

worpen aan enige speciale voorwaar- 
den die toegepast mogen worden 
wanneer buiten in distrikten voor 
lange tijdvakken werkende. 
(4) Rangeermachines— 

(a4) Wanneer door lokomotief- 
personeel voor dienst in 
orde gebracht. en weer in 
de loods genomen............- 45 30 

(b) Wanneer machine op het 
yangeerterrein overgenomen 
ot overgehandigd wordé, 
tijdtoelage in te sluiten tijd 
voor lopen van loods- naar 
stationsterreinen, of zocla- 
nige ander iijdtoelage, als 
door de Algemene Bestuur- 
der in biezondere gevallen 
besloten mag worden........ 15 ih     
  

Aan een machinist of stoker de spoorlijn lerende, zal 
15 minuten om aan te tekenen en 15 minuten om af te 
tekenen toegestaan worden, wanneer hij imachinisten en 
stokers vergezelt. 

(b). Kondukteurs. ' 

  

  

  

  

   

Klas van Trein. Voor de Tocht. | Na de Tocht. 

Minuten. Minuten. 
Voorstedclike passagierstreinen.......... 20 20 
Treinen op weg overgenomen..,. 15 . 15 
Alle andere treinen.......... beeseaeeebeaees 30 30 
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(c) Kaartjesonderzoekers, 

  

  

Klas van Trein, Véo6r de Tocht. | Na de T'ocht. 

  

   

Minuten. , Minuten, 
Voorstedelike passagierstreinen.......... 20 i 20 
Treinen om ledig te lopen........ ve 15 15 
Alle andere | Termini ............... " 30. 30 

treinen \ panvongeloges depots...... 15 15 

  

Een voorstedelike passagierstrein zal ‘bediiden enige 
passagierstrein wier eindstation binnen 50-mijlen afstand 
van het station van vertrek gelegen is. 

Een leerling-kondukteur en leerling-kaartjesonder- 
zoeker zullen, wanneer zij kondukteurs of kaartjesonder- 
zoekers respektievelik vergezellen, 15 minuten voor san- en 
15 minuten voor aftekenen toegelaten worden:) | 

Roo 
Voor aan- en afboekingstijd aan treinpersonéel, onder 

het kombuisstelsel werkende, toegestaan wordt voorziening 
gemaakt in regulatie 82 (6). i. 

78. (1) De Algemene Bestuurder kan de tijd toege- 
laten voor lokomotief- of vervoerdienster. na op dieust aan- 
tekening en vdér af dienst aftekening wijzigen waar, zijns 
inziens, de omstandigheden zulke handelwijze recht- 
vaardigen. 

(2) Wanneer in enig buitengewoon geval, niet omvat 
door enige algemene machtiging onder paragraaf ( 1) van 
deze regulatie, van een treinman verlangd is zich vroeger 
voor dienst te melden of op dienst te blijven langer dan 
het tijdvak toegelaten voor aan- en aftekenen, om rekening 
van ekstra vervoerdiensten te doen of andere oorzaken, 
moet een rangeer- of oponthoudbewijsstuk van de stasie- 
meester of andere dienaar, te dien einde aangesteld, ver- 
kregen worden om de verdere gewerkte tijd te dekken.



79. (1) When a trainman or ticket examiner is booked 
off at an out-station under the circumstances provided for 
in Regulation No. 74 (10) the following booking ‘off 
expenses wiil he allowed in addition to any time payment 

| ; 
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79. (1) Wanneer een treinman bij een buitenstation 
onder de omstandigheden waarvoor voorzien is in regu- 
latie No. 74 (10) afgetekend wordt, sullen de volgende 
aftekeningsonkosten toegekend worden te zamen met enige 

    
  

  
  

applicable: — tijdbetaling van toepassing :— 

Where accom-|Where accom- ak 
Period. modation is modation is Tiidvak, hes ets akhor geen. 

provided. not provided. wordt. verschaft wordt. 

When the period booked off does not exceed 6 : Wanneer het afgetekende tijdvak 6 uur 
hours wae tee ase wee aes 2s, Rs, niet te boven gaat...... veetansevsacees 28. 3s When the period booked off exceeds 6 hours, but Wanneer het afgetekende tijdvak 6 um - ™ 

_ does not exceed 18 hours... tes wee 3s, 4s. 6d. maar niet 18 uur te boven gaat... 3s 4s. Gd When the period booked off exceeds 18 hours, Wanneer het afgetekende tijdvak 18 unr , — 
but dees not exceed 24 hours + wee 4s. 6d. 6s, 9d maar niet 24 uur te boven gaat... 4s. 6d 6s, 9d When the period booked off exceeds 24 hours, Wanneer het afgetekende tijdvak 24 uur 7 oe 
but does not exceed 80 hours we vee 6s, 9s, - maar niet 30 uur te boven gaat... 6s. 9s When the period booked off exceeds 30 hours, Wanneer het afgetekende tijdvak 80uur “ 
but does not exceed 36 hours . ae 7s. Cid. Ils. 3d. maar niet 86 nur te boven gaat.... qs. 6d. ITs. 3d When the period booked off exceeds 36 hours, Wanneer het afgetekende tijdvak 36 uur — os 
but does not exceed 42 hours 9s 13s. 6d. maar niet 42 unr te boven gaat... 9s. 13s. 6d When the period booked off exceeds 42 hours Payment as 

for 42 hours 
plus 3d. per 
hour for 
every ad- 
ditional hour 
beyond 42 

Payment as 
for 42 hours 
plus 44d. per 
hour for 
every ad- 
ditional hour 
beyond 42 

Wanneer het afge‘ekende tijdvak 42 uur 
te boven gaat Betaling voor 

42 uur plus 
8d. per uur 
voor elk bij- 
gevoegd uur 
boven 42 uur, 

Betaling voor 
42 uur plus 
43d. per uur 
voor eik uur 

‘bij gevoegd 
boven 42 unr, 

hours hours     
  

. provided that for any period booked off between any two 
short runs of less than 6 hours each, commenced and 
concluded between 6 a.m. and 10 p.m., not more than 38s. 
shall be paid, whether accommodation is available or not. 

(2) A trainman or ticket examiner who is booked off at 
an out-station after any period of duty exceeding 6 hours 
who is again called for duty in less than 8 hours shall be 
paid the booking off expenses for eight hours. 

(3) A trainman or ticket examiner who is 
relieving at any depot and paid relieving expenses 
according to tariff, who works a train from the 
depot at which he is temporarily relieving to the 
station at which he is permanently stationed and is 
booked off thereat will not be entitled to the booking off 
expenses provided for in this regulation, but the scale of 
relieving expenses shall not be interrupted unless he 
remains at his permanent station for a period exceeding 
12 hours. Booking off expenses will be paid if the train- 
man or ticket examiner works a train to any other station 
and is booked off. thereat. 

_ (4) A cleaner accompanying enginemen for the 
purpose of looking after the engine during the night is 
allowed the same booking off expenses as apply to a driver 
or fireman. 

(5) In ‘the case of trainmen working on ballast and 
material trains, the ordinary booking off expenses will 
apply, subject to the proviso that not more than the 
equivalent of one booking off expense of 3s. where accom- 
modation is provided, or 4s. 6d. where accommodation is 
not provided, shall be paid for each day, weekdays ‘and 
Sundays, in the month during which the trainmen. are 
absent from their own depot. 

(6) In cases where the higher rate of expense is 
claimed on account of acccmmodation not being provided, 
the certificate of the official in charge to that. effect must he ° 
obtained on the time-sheet. 

80. (1) When the period between arrival and 
departure at an out-station exceeds three hours, and the 
enginemen instead of being booked off are required to 
stand by and be responsible for their engine on account 
of shed staff or engine watchmen not being available for 
the purpose, or a cleaner not being sent specially to look | 
after the engine during the interval, they will be paid 
as shown below. according to the total period of absence 
from the time of signing on at home station before com: 
mencing the trip until the time of signing off after comple- 
tion of the trip :— 

(a) When the total period of absence is 11 hours or , 
less— 

Continuous time will be paid and the enginemen 
will be required to stand by their train during 
the interval at the out-station. {No booking 
off expenses willbe paid.) 

13 

  

    
  

voorbehouden dat voor geen afgetekend tijdvak tussen 
enige twee korte tochten van minder dan 6 uur elk, be- 
gonnen en beéindigd tussen 6 v.m. en 10 n.m., meer dan 
3s. zal betaald worden, afgezien of akkomodatie te krij- 
gen Is of niet. 

(2) Enigeen van het treinpersoneel of kaartjesonder- 
zoeker, die afgetekend is bij een buitenstation na enige 
diensttijd van over.6 uur en weer op dienst geroepen wordt 
binnen 8 uur, zal de aftekeningsonkosten voor 8 uur 
betaald worden. 

- 8) Hen treinman of kaartjesonderzoeker, die een 
ander op enig depot aflost en aflossingsonkosten volgens 

 tarief krijgt, en die een trein van het depot, alwaar hij 
tajdelik aflost, naar het station waar hij vast gevestied is, 
werkt en aldaar afgetekend wordt, zal niet gerechtigd zijn 
tot de aftekeningsonkosten als voorzien in deze regulatie, 
maar de schaal van aflossingsonkosten zal niet afgebroken 
worden tenzij het oponthoud bij zijn vaste station 12 uur 
te boven gaat. Aftekeningsonkosten zullen betaald worden 
indien de treinman een trein werkt naar enig ander station 
en aldaar afgetekend wordt. 

(4) Een poetser die met lokomotiefpersoneel samen- 
gaat om de lokomotief gedurende de'’nacht te bewaken 
wordt dezelfde aftekeningsonkosten toegelaten als zan toe- 
passing zijn op een machinist of stoker, , 

(5) Ingeval van treinpersoneel werkend op ballast- en 
materiale treinen, indien een inbegrepen loontarief om 
buitenvracht-onkosten te dekken niet goedgekeurd wordt, 
zullen de gewone aftekeningsonkosten gelden, onderworpen 
aan het voorbehoud dat niet meer dan het gelijkstaande met 
een aftekeningsonkosten van 8s. waar akkomodatie ver- 
schaft wordt, of 4s. 6d. waar geen akkomodatie verschaft 
wordt, zal betaald worden voor elke dag, weekdagen en 
Zondagen, in de maand gedurende welke het treinpersoneel 
afwezig is geweest van hun eigen depot. 

(6) In gevallen waar het hogere onkostetarief ge- 
vorderd is omdat akkomodatie niet verschaft wordt, moet 
de handtekening van de gezagvoerende beambte op de tijd- 
lijst verkregen worden. 

80. (1). Wanneer het tijdvak tussen adnkomst bij. en 
vertrek van een buitenstation drie uur {e boven gaat, en 
van het lokomotiefpersoneel instede van afgetekend te 
worden verlangd wordt bij hun machine te blijven en 
daarvoor verantwoordelik te zijn omdat loodspersoneel of 
loko-oppassers niet voor dat doel beschikbaar zijn of eén 
poetser niet speciaal gezonden wordt het lokomotief in de 
tussentijd op te passen, zullen 2zij betaald worden als hier- 
onder gesteld overeenkomstig het totale tijdvak van 
afwezigheid van af de tijd van aantekening bij rehuis- 
station véér de tocht begonnen is tot op de tijd van efteke- 
ning na voltooting van de tocht:— . 

(a) Wanneer het totale tijdvak van afwezigheid 11 
uur of minder is— | 
Onafgebroken tijd zal bezoldigd worden en van 

het lokomotiefpersoneel zal verlangd worden 
bij hun trein te blijven gedurende de tussen- 
tiid bij het buitenstation. (Geen afteke- 
ningsonkosten worden toegestaan.)
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(b) When the total period of absence exceeds 11 hours 

hut does not exceed 15 hours— 

The enginemen will be paid from the time 

booked on at the home depot up to the time- 

that they would ordinarily be booked off at 

the out depot and from the time that they 

would ordinarily book on again until arrival - 

back at the home depot, with the application 

of any minimum time payments for the for- 

ward and the return trip under Regulation 

No. 75, and shall be required to perform the 

duties usually carried out during the time 

allowed for booking off and on. During the 

intervening period that they would ordinarily 

be booked off they will be required to give 

reasonable attention to their engine at the 

out-station, for which service they will be 

paid half-time, but such half-time payment 

shall only operate from the expiration of the 

full time which is paid for as a minimum 

on the forward journey until the commence- 
ment of the full time payment for the return 
journey, provided that not less than 11 
hours’ continuous time is paid for. The total 
time may be calculated in the aggregate, and 
time in excess of 8 hours paid for as over- 
time. The fireman will be paid for one hour 
of the interim period at full time instead of 
half-time, for looking after the engine fire 
at the out-station. 

(c) When the total period of absence exceeds 16 

hours— 

The enginemen will be booked off at the 
out-station and paid such minimum times 

as may be applicable for the forward and 
return journeys in terms of Regulation 
No. 75. 

Tn all such cases the driver must, before going 

off duty at the out-station, see that every 
possible safeguard is taken to prevent the 
moving of the engine and that the engine 
fire is banked, but he will not otherwise be 
required to stand by the engine. 

  

The fireman will be allowed a quarter day’s pay 
in addition to the ordinary booking on time 
for attending to the engine fire and for 
getting it ready for the return journey. 

(2) No booking off expenses are allowed at out-stations 
when half-time is paid for standing by engine. 

(8) When the engine is left in charge of a watchman, 
the driver and fireman will be booked off duty. 

(4) In cases such as provided for under this regulation 
the guard will be booked off duty in the ordinary way. 

81. (1) Trainmen will be called from their registered 
place of residence provided they reside not more than one 
and a half miles from the station, except in the case of any 
such trainmen assigned to regular trains or notified when 
booking off of their next period of duty, or stationed at 
minor depots, who will not be called between the hours of 
7am. and 9 p.m. 

(2) Callers will be provided with call books showing 
the trains trainmen are required to work, the departure 
time thereof, and also blank spaces in which the men are 
to sign their names and note the exact time when they are 
called. 

(8) In the case of. trains which are taken over at 
intermediate depots, when such trains are running late 
from the previous depot or intermediate station, the follow- 
ing practice must be observed unless the official calling 
the trainmen is in possession of information mdicating the 
approximate time at which a train may be expected to 
arrive at his station, in which case the trainmen must be 
called to provide for the ordinary booking on times :— 

If running 1 hour late trainmen should be called Right time. 

” i ” » i hour late. 
” 12 ” ” 2 ” 

” 4 ” ” 4 ” 

” 2 ” » dL > 

  

and so on.   

(b) Wanneer het totale tijdvak van afwezigheid 11 
uur, maar niet 15 uur, te boven gaat— 

Het lokomotiefpersoneel zal betaald worden van 
af de aantekeningstijd bij het tehuisdepot tot 
op de tijd van gewoonlike aftekening bij het — 
buitendepot en van af de tijd van gewoonlik 
wederom aantekening tot op wederkering bij 
het tehuis-depot, met de toepassing van enige 
minimum tijd betalingen voor de heen- en 
terugtocht onder regulatie No. 75, en zal van 
hen verlangd worden de diensten gewoonlik ° 
uitgevoerd gedurende de toegelaten aan- en 
aftekeningstijd te verrichten. Gedurende de 
tussentijd, gedurende welk zij gewoonlik af- 
zetekend zouden zijn, zullen zij redelike op- 
lettendheid aan hun machine bij het buiten- 
station moeten geven, waarvoor 21} halftijd 
mullen betaald worden, maar zulke halftijd- 
betaling zal slechts gelden van af net einde 
van de volle tijd waarvoor als minimum be- 

taald wordt op de heentocht tot op het 

‘begin van de volle tijd betaling voor de 
‘terugreis, voorbehouden dat voor niet 
minder dan 11 uur onafgebroken tijd be- 

taald wordt. De totale tijd kan _berekend 
worden in de samengevoegde tijd «n tijd 

boven 8 uur bezoldigd worden als vvertijd. 
De stoker zal voor é66n uur van de tussentijd 
tegen volle tijd instede van halftijd betaald 
worden, voor het oppassen van “het lokomo- 
tiefuur bij het buitenstation. 

(c) Wanneer het totale tijdvak van afwezigheid 15 uur 

te boven gaat— 

Het lokomotiefpersoneel zal- bij het buitenstation 

afgetekend worden en voor zodanige mini- 

mum tijden als toepasselik zijn |etaald 

worden voor de heen- en terugtochten volgens 

regulatie No. 75. 

In al zodanige gevallen moet de machinist, védér 

af dienst bij. het buitenstation te gaan, zien 

dat elke mogelike bescherming genomen wordt 

het verwijderen van de machine te hinderen 

en dat het machinevuur ingedamd wordt, 

maar anderszins zal van hem niet verlangd 

worden bij de machine te blijven. 

De stoker zal loon voor een kwart dag trekken plus 

de gewone aantekeningstijd om acht te geven 

op het machinevuur en om het voor de terug- 
tocht te bereiden. 

(2) Geen aftekeningsonkosten worden toegestaan bij 

buitenstations wanneer halftijd betaald voor bij het loko- 

motief te blijven. 4 

(3) Wanneer het lokomotief ter bewaking aan een 

oppasser is overgegeven zullen de machinist en stoker van 

dienst afgetekend worden. 

(4) In gevallen als die voorgeschreven in deze regu- 

latie, zal de kondukteur op de gewone wijze van dienst 

afgetekend worden. 

81. (1) Het treinpersoneel zal, voorbehouden dat zij 

niet meer dan een en cen halve mijl van het station ver- 
wijderd wonen, van hun ingeschreven woonplaatsen opge- 

roepen worden, uitgezonderd in gevallen van treinpersoneel 
aan geregelde treinen toegewezen of bij aftekening van hun 
naastkomende diensttijd in kennis gesteld, of gestationeerd 
op niet belangrijke depots en die niet opgeroepen zullen 

worden tussen 7 uur voormiddags en 9 uur namiddags. 

(2) Wekkers zullen voorzien worden van wekboeken, 
de treinen waarvoor personeel opgeroepen wordt en de tijd 
van vertrek daarvan aantonende, en eveneens voorzien van 

blanko ruimten waarin het personeel hun namen moeten 

tekenen en de juiste tijd waarop zi] geroepen worden in- 

vullen. 
(3) In het geval waar treinen overgenomen worden bij 

' tussenliggende depots, wanneer z1j laat vertrekken van het 
- yorige depot of tussengelegen station, moet de velgende 

regel gevolgd worden, tenzij de beambte die het personeel 

oproept in bezit is van informatie de tijd van aankomst van 
de'trein op zijn station ten naastenbij aangevende, in welk 
geval het tretnpersoneel geroepen moet worden om. voor- 

ziening te maken voor de gewone aantekeningstijden : — 

Indien 1 uur laat lopende moet treinpe-son“el . 
worden gerocpen Juiste tijd 

” li ” ” ” + uur laat. 
ji 1 

” 2 ” ” ” 2 ” 

13 a 
” a » n ” a ” 

n 2 ” ” ” 1 ” 
en z0 voort
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Trainmen who are not ordinarily called for duty. 
and ticket examiners at intermediate depot stations or 
booked off at out-stations should, in such cases as are pro~ 
vided for in this paragraph, be specially advised of the 
time they will be required for duty, and when go advised 

’ shall not book on duty until required. - 

82. (1) The time worked and booked off by train- 
men working on the caboose system on single or round 
trips shall be based on eight-hour shifts irrespective of the 
time taken on the trip. 

(2) Where the trainmen are booked off at the out- 
station pending the return journey, the forward and return - 
trips will be regarded as ‘‘ single trips,’? but where the 
period between the arrival of the train at the out-station | 
and the departure therefrom does not exceed three hours, 
the trip will be regarded as a round trip. The total time’ 
payable on either the single trip or a round trip, as the case 

- may be, will be paid for as straight time on weekdays, as 
Sunday time on Sundays, and divided equally between the 
drivers, firemen, or guards concerned, as the case may be. 

(3) For each period booked off en route in the caboose, 
a booking off expense at twice the ordinary rate laid down 
in Regulation No. 79 will be paid, subject to the provi- 
sions of paragraph (5) of this regulation, that is, an’ 
expense of 6s. for each period booked off. 

(4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this 
regulation, booking off expenses will be paid when booked ' 
off at the out-station according to the scale laid down in 
Regulation No. 79, that is, 38s. if the period exceeds 6 
hours but does not exceed 18 hours, 4s. 6d. if the period 
exceeds 18 hours but does not exceed 24 hours, and so on, | 
according to the time detained at the out-station. 

(5) Any trainman who was employed on caboose work- 
ing between Mafeking and Bulawayo on the 81st March, 
1918, will whilst performing the work of the grade 
occupied at that time retain the booking off expenses, © 
which it was agreed should continue to apply to him, 
namely :— 

(a) Drivers only—_ - : 

Expenses for the time booked off en route.—For 
each period booked off en route a booking off | 
expense at three times the ordinary scale 
laid down in Regulation No. 79, that is, an 
expense of 9s. for each period booked off en 
route in accordance with paragraph (1) of 
this regulation. 

(b) Drivers, Firemen, and Guards— 

Expenses for the time booked off at Bulawayo.— | 
Booking off expenses at twice the ordinary -, 
scale laid down in Regulation No. 79, that 
is, 6s. if the period exceeds 6 hours but does 
not exceed 18 hours, 9s. if the period 
exceeds 18 hours but does not exceed 24 
hours, and so on. 

(6) The booking on and off times allowed to trainmen 
working on the caboose system are as follows :— 

Aan treinpersoneel dat niet gewoonlik voor dienst op- 
geroepen wordt, en kaartjesonderzockers op tussengelegen 
depotstations of op buitenstations afgetekend, behoren in 
zodanige gevallen als: vermeld in deze paragraaf speciaal 
kennis gegeven te worden van de tijd welke zij on dienst 
moeten zijn, en wanneer alzo in kennis gesteld. moeten zij 
niet op dienst aantekenen totdat zij vereist zijn. 

82. (1) De tijd gewerkt en afgetekend door trein- 
personeel dat onder het kombuisstelsel werkt op enkel of 
omreistochten zal op acht diensturen gebaseerd worden, 
afgezien van de tijd door de tocht in beslag genomen. 

._ (2) Waar het treinpersoneel bij het buitenstation afge- 
tekend wordt, afwachtende de terugtocht, zullen de heen- 
en terugtochten als “‘enkele tochten ’’ beschouwd worden, 
maar wanneer het tijdvak tussen.de aankomst van de trein 
bij het buitenstation en het vertrek daarvan drie uur niet 
te boven gaat, zal de tocht beschouwd worden als een rond- 
tocht. De totale tijd betaalbaar op de enkele tocht of een 

- rondtocht, zoals het geval mocht zijn, zal bezoldigd worden 
als gewone tijd op weekdagen tegen Zondagstijd des Zon- 
dags en gelijk verdeeld tussen de machinisten, stokers of 
kondukteurs, zoals het geval mocht zijn. 

(3) Voor elk tijdvak op weg in de kombuis afgetekend 
zal aftekeningsonkosten tegen tweemaal het gewone tarief, 
neergelegd in regulatie No. 79, betaald worden, onder- 
worpen aan de voorzieningen van paragraaf (5) van deze 
regulatic, d.w.z. onkosten van 6s. voor elk .afgetekend tijd- 
vak., 

__ (4) Onderworpen aan de voorzieningen van paragraaf 
(5), van deze regulatie zullen aftekeningsonkosten betaald 
worden wanneer afgetekend bij het buitenstation volgens 
de schaal neergelegd in regulatie No. 79, d.w.z. 8s. indien 
het tijdvak 6 uur, maar niet 18 uur, te boven gaat, 4s. 6d. 
indien het ttjdvak 18 uur maar niet 24 uur te boven gaat. 
en zo voort overeenkomstig de tijd welke zi] opgehouden 
worden bij het buitenstation. 

(5) Enig lid van het treinpersoneel, die gebezigd werd 
op kombuiswerking tussen Mafeking en Buluwayo, op. 31 
Maart 1918, zal, terwijl hij het werk van de graad waarin 
hij zich ten tijde bevond verricht, de aftekeningsonkosten 
behouden, welke volgens overeenkomst op hem zouden aan- 
houden van toepassing te zijn, nl.:— ~- . 

(a) Alleen aan Machinisten— 
Onkosten voor de tijd afgetekend op weg.—Voor 

elk tijdvak afgetekend op weg aantekenings- 
onkosten tegen driemaal de gewone schaal, 
neergelegd in regulatie No. 79, d.i. on- 
kosten van 9s. voor elk tijdvak afgetekend 
op weg overeenkomstig paragraaf (1)-van 

_ deze regulatie. 
(b) Machinisten, Stokers en Kondukteurs— 

Onkosten voor de tijd afgetekend te Bula- 
wayo.—Aftekeningsonkosten tegen twee- 
maal de gewone schaal, neergelegd in regu- 
latie No. 79, d.i. 6s. indien het tijdvak 6 
uur, maar niet 18 uur te boven gaat, Qs. 
indien het tijdperk 18 wur, maar niet 24 
uur te boven gaat, en zo voort. 

(6) De aan- en aftekeningstijden aan treinpersoneel 
op het kombuisstelsel werkende toegestaan zijn als 
volgt :— . 

  

DRIVERS AND FIREMEN, 
  

Booking on Time. Booking off Time. 

  

train set 
relief set 

train set 45 Minutes 
relief set 15 ” 

60 Minutes 

15 oy 
    

ToTAL 75 Minutes. 
—   TotaL 60 Minutes. 

(Plus one period of 15 mir utes fer cach change over en route.) 

MACHINISTEN EN STCKERS. 
  

Tijd van Aantekening. Tijd van Aftekening. 

  

45 minuten, treinspan 60 minuten, treinspan 
aflossingspan 15 ” aflossingspan 15 ” 

TOTAAL 60 minuten, 
——S 

  
    

TOTAAL 75 minuten. 
=e 

Plus cen tijlvak van 15 minuten voor clke overneming, onderweg, 

    
  

  

  

  

GUARDS, 

Booking on Time. Booking off Time. 

  

30 Minutes © 
15 Minutes 

.. train guard 30 Minutes... train guard 
. relief guard 15 ” . relief guard 

  
  

ToTAL 45 Minutes.* Toran 43 Minutes.*   

  

(Plus one period of 15 minutes for each change over en route.) 

* In lien of the’ foregoing, guards working passenger trains ‘on the ° 

Mafeking-Bulawayo section will be allowed 75 minutes to book off at 

Bulawayo, i.e, 60 minutes for train guard, 15 minutes for relief guard, and 

- 120 minutes to book on at, Bulawayo, both guards being required to be on 

duty one hour prior to departure of train in the latter instance,   KONDUKTEURS. 
  

Tijd van Aantekening. Tijd van Aftekening, 

  

30 minuten, treinkondukteur 
aflossings- 

kondukteur 

80 minuten, treinkondukteur 
Ub ».  “flossings- 15 ” 

kondukteur 

ToTAAL 45 minuten.* 
  

  

ToTAAL 45 minuten,* 
— ———== 

Plus een tijdvak van 15 minuten voor elke overneming, onderweg. 
  

*In plaats van de voorafgaande zullen kondukteurs, passagierstreinen 
op de Mafeking-Bulawayo afdeling werkende, 75 minuten voor aftekening te 
Bulawayo toegestaan worden, dat is, 60 minuten voor treinkondukteur, 15 
minuten voor aflossingskondukteur en 120 minuten om te Bulawayo aan te - 
tekenen, in laatstgenoemd geval wordt het: van beide kondukteurs verwacht 
om een uur yoor vertrek van de trein op dienst te zijn.
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83. (1) Any trainman or ticket examiner who is 

required io travel as a passenger on either a weekday or a 

Sunday for the purpose of (1) working a forward trip from 

an out-station; (2) working a trip back inthe direction of 

his own station; or who ig required to return as a passenger 
from an out-station after working a trip, will be paid as 
follows :— : 

(a) If booked off at the. out-station— 

(i) Whilst travelling Straight time with any time 
as a passenger minimum applicable, but 

not exceeding one day’s 
full pay. 

Ordinary time with any 
minimum applicable. 

(b) If not booked off at the out-station— 

Gi) Whilst working 

(i) If the period of Straight time for working 
absence does not and travelling, with any 

. exceed 12 hours.’ 
(ii) Where the period Yor the first 12 hours: full 

of absence ex- time. 
‘ceeds 12 hours. For the remaining period— 

If working: Full time. 
Tf travelling \ Half time 

or waiting . 

Provided that where the 
employee is travelling as a 
passenger on the forward 
journey, not more than . 
half time shall be paid for 
any period travelling 
which, with the time 
worked and paid for on 
the return journey, ex- 
ceeds 16 hours. 

.(2) All travelling time on Sundays and weekdays is 

payable at straight rates only, and overtime will not accrue 

~ until a full working shift has been actually worked. 

(3) Fifteen minutes will be allowed for booking on to - 
travel as a passenger and fifteen minutes at straight time 
will be allowed for booking off after travelling as a 
passenger. 

(4) Any trainman or ticket examiner travelling on 
duty at night as a passenger may purchase the use of 
bedding on the train, in which case the bedding receipt 
should be handed in to the Locomotive Foreman’s or 
Station Master’s Office, and the amount will be refunded 
to the employee concerned through the expenses column 
of pay-sheet. 

(5) Any booking off expenses permissible under the 
regulations will be paid in addition to the payment autho- 
rized above, but no travelling expenses are permissible. 

(6) Any trainman relieved from duty at a station short 
of the depot station on account of his having completed 
12 hours of duty, as provided for,in Regulation No. 88 (2) 
will be paid half time for any time occupied in reaching 
the depot station after being relieved. 

(7) A trainman or ticket examiner required to travel 
to a station for special duty thereat, and net for the 
purposes provided for in this regulation, will be paid 
according to the terms of Regulation No. 100. 

84. Drivers and firemen are allowed half a day’s pay 
at weekday or Sunday time rate, as the case may be, for 
washing out an engine at an out-station. 

85. A locomotive foreman, station master, or other 
officer in charge of a depot may arrange for food: to be 
supplied (or payment made therefor) sufficient for the 
journey or perlod— 

(1) When it is necessary for an employee booked 
on for station or depot duties to take over at 
short notice the duties of a trainman or other 
running work which necessitates his leaving his 
home depot; 

(2) when it is necessary for a trainman booked off 
at an out-station to work to a depot other than 
his home depot; or 

(3) when a trainman is required to work a longer 
schedule run that he was originally booked for, 
resulting in his being unable to obtain sufficient 
food from lis home. 

time minimum applicable. ' 

  

838. (1) Een treinbeambte of kaartjesonderzocker van 
wie verlaned wordt als passagier te reizen op cen weekdag 
‘of een Zondag, ten einde (1) een heentocht van af een 
buitenstation te werken; (2) een terugtocht in de richting 
van zijn eigen station te werken ; of van wie verlangd wordt 
als passagier terug te keren van een buitenstation, na een © 
tocht gewerkt te hebben, zal als volgt betaald worden :- - 

(a) Indien afgetekend bij het buitenstatton— 
(i) Terwijl als pas- Gewone tijd met enig tijd 

sagier reizende minimum toepasselik, 
maar niet te boven gaande- 
volle loon voor een dag. 

(ii) Terwijl werkend Gewone tijd met enig toe- 
passelik minimum. 

(b) Indien niet afgetekend bij het buatenstation— 
(i) Indien het tijd- Gewone tijd voor het reizen 

’ vak van afwezig- en werken, met enig tijd 
heid niet meer is minimum van toepassing. 
dan 12 uur 

(ii) Waar het tijdvak Voor de eerste 12 uur: Volle 
van atiwezigheid tijd; voor de _ verdere 
meer is dan 12  tijyd— 
uur Indien werkend: Volle 

: tajd. 

Indien reizend | Halve 
of wachtend tijd. 

Voorbehouden dat waar de 
geémployeerde -als -een 
passagier op de heentocht 
reist, niet meer dan halve 
tijd zal betaald worden 
voor enig tijdvak van 
reizen, welke met de: tijd 
gewerkt en waarvoor be- 
taald is op de terugreis, 
16 uur te boven gaat. 

(2) Alle tijd reizende op Zondagen en weekdagen is 
betaalbaar slechts tegen gewone tarieven, en overtijd zal 
niet gelden totdat een volle werkende diensttaak werkelik 
gewerkt is. . 

(3) Vijftien minuten zullen worden toegelaten voor 
aantekening om als passagier te reizen en vijftien m:nuten 
tegen gewone tijd zullen voor aftekening na als passagier 
gereisd te hebben toegelaten worden. 

(4) Enige treinman of kaartjesonderzocker, des nachts 
op dienst als passagier reizende, kan gebruik maken van 
beddegoed op de trein, en bij overhandiging van de bedde- 
goedkwitantie aan de loko-voorman of stasiemeester zal het 
bedrag aan de belanghebbende geémployeerde terugbetaald 
worden door middel van de onkostenkolom van de loonlijst. 

(5) Enige aftekeningsonkosten volgens de regulaties 
toegelaten zullen betaald worden in bijvoeging aan de be- 
taling hierboven goedgekeurd, maar geen reisonkosten zijn 
vergunbaar. 

(6) Enige treinman van-dienst afgelost bij het laatste 
station voor aankomst bij het depotstation, omdat hij I2 
uur dienst voltooid heeft, zal halve tijd worden betaald 
voor enige tijd opgenomen in het bereiken van het depot- 
station na aflossing als voorzien in regulatie No. 88 (2). 

(7) Een treinman of kaartjesonderzoeker van wie ver- 
langd wordt naar een station te reizen voor. speciale dienst 
aldaar, en niet voor de doeleinden voorzien in deze regu- 
Jatin, za] hetaald worden overeenkomstig de bepalingen 
van regulatie No. 100. 

84. Aan macliinisten en stokers wordt toegekend loon 
voor een halve dag tegen weekdags- of Zondagstijd-tarief, 
al naar het geval moge zijn, voor het uitwassen van een 
lokomotief bij een buitenstation. 

85. Een loko-voorman, stasiemeester of ander ambie- 
naar in beheer van een depot mag regelingen treffen voor 
de voorziening van voldoende voedsel voor de reis of tijdvak 
(of betaling daarvoor)— 

(1) Wanneer het nodig is voor een geémployeerde, 
voor depot- of stationdiensten aangetekend, om 
de diensten van een treinbeambte op korte 

- kennisgeving, of ander treinwerk, welke afwe- 
zigheid van thuis-depot noodzaakt, over te 
nemen 3 

(2) wanneer het nodig is‘voor een treinbeambte, hij 
een buitenstation afgetekend, naar cen ander 
depot behalve dat waar hij gestationeerd is ‘te 
werken; of / 

(3) wanneer van een treinbeambte verwacht wordt 
een langer scheduletocht dan waarvoor 11} 
oorspronkelik heeft aangetekend te werken, en 
ten gevolge hiervan niet in staat is om vol- 
doende voedsel yan zijn huis te krijgen,
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‘Fhe value of the food supplied will. not be recovered, 
and the supply of food or the payment therefor will not 
interfere with the application of booking off expenses. 
Relieving expenses will not be allowed. 

_ 86. Subject to the terms of Regulation No. 87, any 
trainman or ticket examiner whose total earnings, includ- 
ing weekday bonus -time (in the case of a trainman) and 
weekday overtime, but excluding Sunday time for any one 
pay month are ‘not equivalent to a day’s pay for ' 
every weekday in! the pay month on which he has been 
available for duty, will be paid as a minimum an amount 
equivalent to a day’s pay (plus local allowance in local 
allowance districts) for every weekday in such pay month 
on which he has been available for duty. Nothing con- . 
tained in this regulation shall affect the terms of Regula- ~ 
tion No. 72 (2) when such regulation may become opera- 
tive, . . 

87. (1) Any driver or fireman who was employed in . 
the late Natal Government Railway service in either of 
such grades on the 81st May, 1910, and who was then 
guaranteed payment for not less than the weekdays in the 
week on which he ,was available for duty, from which was 
excluded and paid for separately all time worked on Sun- 
days between 5 a.m. and 7 p.m., shall, so long as he con- 
tinues to be employed in either of such grades, provided he - 
has been available for duty on each weekday during the 
week, continue to be guaranteed payment for not less than 
the weekdays in edch week,-and in addition thereto shall be 
paid separately for all time worked between 5 a.m. and 
7 p.m. on Sundays. : 

; (2) Any ticket examiner who was in the late Central 
South African Railway service on 31st December, 1908, 
and who was then guaranteed a minimuih payment of one 
day for each day he was available for duty, and further 
guaranteed a minimum monthly payment equal to the 
weekdays in the pay month, exclusive of any time worked { 
on Sundays, shali; so long as he continues to be employed | 

The guarantee is ' in such grade, retain such guarantees. 
only. applicable on Sundays when the actual time worked 
on a Sunday, calculated at time and a half, is less than 
the equivalent of one day at weekday time. 

(3) Nothing contained in this regulation shall affect 
the terms of Regulation No. 72 (2) when such regulation 
may become operative. 

88. (1) Except in a case of emergency (to be deter- 

mined in the case:of enginemen by the locomotive official 

in charge, or where there is no locomotive official by the 

station official, and in the case of guards and ticket 
examiners by the station official) no trainman or ticket 
examiner after completing a full shift of at least eight 
hours, shall be again booked on duty until he has had the 
following intervals for rest :— : 

8 hours. 
12 hours. 

Any failure to take proper rest during the period of rest 

provided shall be regarded as a contravention of these 
regulations. 

At out-stations ... ... 
At home stations ... 

(2) Any trainman who is required to work beyond the 

ordinary hours of duty may request that telegraphic appli- 

cation be sent for relief after the expiration of a total 
period of twelve hours duty, and such relief shall be 

provided subject to the exigencies of the service. 

89. (1) No employee shall be permitted to act as fire- 

man of a locomotive engine—except in cases of necessity 

or emergency; of which the locomotive foreman or any 

other senior officer shall be the judge—unless he is over’ 

eighteen years of age, has had at least six months’ : 

experience as a cleaner, and has satisfied the locomotive | 

foreman or any other senior officer empowered to deal with 

the matter that he. has sufficient knowledge of signals and 

railway regulations and working, and is otherwise qualified 

to carry out satisfactorily and completely the fireman’s- 
duties to which he is allotted. 

(2) At any time after completing three months’ 

satisfactory service as an acting fireman any competent 

employee may be further examined in fireman’s duties and 

knowledge of the regulations, signals, and railway working 

generally so far as they relate to the duties of a fireman. 

When he has passed such examination he may, if there 1s 

a vacancy to which no other employee on the division has a 

superior claim, be-graded and paid as a fireman.   

_ ee iggy’ 

De waarde van voedsel verschaft zal niet terugzedist 
worden en de voorziening van voedsel en betaling’ daarvoor’ 
zal de toepassing van aftekeningsonkosten niet verhin= 
deren. Aflossingsonkosten zullen niet toegelaten worden. 

86. Onderworpen aan de bepalingen van regulatie 
No. 87 zal aan enige treinbeambte of kaartjesonderzoeker, 
wiens totale verdiensten met inbegrip van bonustijd op 
weekdagen (in het geval van een treinbeambte) en overtijd 
op weekdagen, doch uitgesloten alle tijd op Zondagen voor 
enige enkele maand niet gelijk is aan het volle dagloon 
voor elke weekdag in de maand, waarop hij beschikbaar 
voor dienst geweest is, als minimum een bedrag gelijk aan 
het volle dagloon (plus plaatselike toelage in plaatselike 
toelagekringen) voor iedere weekdag in zodanige maand,’ 
_waarop hij beschikbaar voor dienst geweest is, uitbetaald 
worden. Niets in deze regulatie vervat: zal werken op de 
voorzieningen van regulatie No. 72 (2), wanneer zodanige 
regulatie van toepassing mag zijn. . 

87. (1) Enige machinist of stoker die in dienst van de’ 
gewezen Natal Goevernementspoorwegen geweest was in 
enigeen dier graden op 31 Mei 1910, en aan wie toen 
betaling voor niet minder dan de weekdagen in de week 
waarop hij beschikbaar voor dienst was, buiten de tijd op 
Zondagen gewerkt tussen 5 v.m. en 7 n.m., waarvoor 
afzonderlik betaald werd, .gewaarborgd werd, zal voor 
zolang hij aanhoudt in enigeen dier graden te werken, 
voorbehouden hij beschikbaar voor dienst is geweest op 
elke weekdag gedurende de week, de waarborg welke htj 
toen bezat van betaling voor niet minder dan de week- 
dagen in elke week behouden en zal verder afzondevlik 
betaald worden voor volle tijd gewerkt tussen 5 v.m. en 
7n.m. op Zondagen. ~~ 

_ (2) Enigée kaartjesonderzoeker die in dienst van de 
Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen was op 31 Desember 
1918, en aan wie toen cen minimum betaling van een dag 
voor elke dag waarvoor hij voor dienst beschikbaar was, 
en verder cen minimum maandelikse vetaling gelijk aan 
de weekdagen in de betaalmaand gewaarborgd werd, met 
uitzondering van enige tijd gewerkt op Zondagen, zal, 
zolang hij aanhoudt in zodanige graad geémployeerd te’ 
worden, zodanige waarborg behouden. De waarborg is 
alleen van toepassing op Zondagen wanneer de werkelike 
tijd op een Zondag gewerkt, berekend tegen tijd en een 
half, minder is dan de gelijkwaardigheid (equivalent) van 
een dag tegen weekdagtijd. 

(8). Niets in deze regulatie vervat zal werken op de 
voorzieningen van regulatie No. 72 (2) wanneer zodanige 
regulatie van toepassing mag zijn. , 

88. (1) Uitgezonderd in een dringend geval (ter 
beslissing ingeval van machinepersoneel van de cverge- 
stelde lokomotiefbeambte, of waar er geen lokomotief- 
beambte is door de stationsbeambte, en ingeval van kon- 
dukteurs en kaartjesonderzoekers door do stationsbeambte), 
zal geen treinpersoneel en kaartjesonderzoeker na een volle 
diensttaak van ten minste 8 uur volbracht te hebben weder 
op dienst geplaatst worden totdat hij de volgende tussen- 
pozen voor rust *gehad heeft :— 

Op buitenstations 8 uur. 
Op tehuisstations 12 wur. 

Enige in-gebreke-blijving behoorlik rust te nemen ge- 
durende het rusttijdvak vastgesteld zal beschouwd worden 
als een overtreding van deze regulaties. 

(2) Enig lid van het treinpersoneel van wie verlangd 

wordt buiten de gewone diensturen te werken, kan ver- 

zoeken dat telegrafies aanzock gedaan worde voor aflossing 

na het einde van een totaal ‘tijdvak van twaalf uren dienst, 
en zodanige aflossing zal voorzien worden onderworpen aan 

de eisen van de dienst. . 

89. (1) Het zal aan geen geémployeerde geoorloofd 
zijun—behalve in noodzakelike of dringende gevallen, ter 

beslissing van de lokcmotiefvoorman of ander senior 

ambtenaar—als stoker op te treden, tenzij hij boven acht- 

tienjarige leeftijd is, minstens zes maanden ondervinding 

als poetser heeft, en de lokomotiefvoorman of enig ander 

senior ambtenaar gemachtigd de zaak te regelen, overtuigd 

heeft dat hij voldoende kennis heeft van seinen en spoor- 

wegregulaties en werking, en anderszins bevoegd is de 

plichten van stoker welke aan hem opgedragen wordt op 

bevredigende en volledige wijze uit te voeren. ; . 

(2) Enige bevoegde geémployeerde kan te enige tijd, 

na voltooiing van drie maanden bevredigende dienst als 

waarnemend stoker, verder geéksamineerd worden i 

stokersplichten, en kennis van de regulaties, semen en ° 

spoorwegwerking in het algemeen, voor zOver 21] betrek- ; 

king hebben op de diensten van een stoker. Wanneer hij 

wulk eksamen met goed gevolg heeft afgelegd kan hi, 

‘ndien er vakatures zijn, waarop geen andere geémploy- 

eerde in de afdeling groter aanspraak heeft, de graad en 

betaling van loon van stcker gegéven worden. © |



  

190 oo GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY, i9ru APRIL, 1921. 

(3) Any employee who fails to pass the prescribed 
tests may be passed over by any other employee who passes 
the particular examination before him. - 

(4) Wheii vacancies in the fireman’s grade cannot be 
satisfactorily filled from the cleaners already in the service 
the vacancies may be filled by the appointment of persons 
outside the service who may be qualified in the work, and 
in that case any such person so employed may be graded 
as an acting fireman until he has passed the fireman’s 
examination and been certified as fully competent, after 
which he will be eligible-for appointment as fireman. 

90. (1) No employee may be graded as a passed fire- 
man unless he has had five years’ experience as a fire- 
man, is fully qualified in every respect, and has fulfilled 
the conditions prescribed in paragraph (8) of this regula- 
tion. No passed fireman may be promoted to the grade 
of driver until he has served at least twelve months as a 
passed fireman. 

(2) Vacancies in the grades of passed fireman and 
driver will as a rule be filled by promotion of firemen in 
the service, but the General Manager may in his 
discretion depart from this practice when special circum- - 
stances justify such a course. 

(8) No employee will be graded as a passed fireman 
or driver until he has satisfactorily passed such an 
examination in enginemen’s duties, railway regulations, 
and working and other requisite subjects as may from time 
to time be laid down by the General Manager. Such 
examination, shall only be held by officers specially 
authorized by the General Manager, and the result of every 
such examination shall be reported in writing to the 
divisional office and entered on the employee’s- record 
of service. Competent officers on each division may, when 
necessary, be authorized to examine and pass candidates 
provisionally, but such employees may only be given acting 
rank pending examination by an authorized officer. 

(4) Any fireman who is examined and fails to pass the 
examination may be passed over by other firemen who pass 
such examination before him. Any fireman who fails to 
pass the examination prior to attaining the age of thirty- 
five years shall not thereafter be deemed eligible for 
appointment as a driver on open lines without the 
authority of the General Manager, but may be utilized for 
any other duties for which he is certified to be competent. 

(5) The names of all passed firemen shall be recorded 
in a, register in the divisional office, and vacancies for 
third-class drivers on each division shall be filled from the 
passed firemen as far as practicable and equitable in the 
order in which they pass. Any passed fireman who refuses’ 
promoticn when offered shall be passed: over in terms of 
Regulation No. 54 (1) (c). 

(6) This regulation shall not apply to the Construction 
Department. 

Si. (1) Except in cases of emergency, of which the 
depot station master or other responsible officer shall be 
the judge, no employee shall be permitted to act as a guard 
unless he has attained the age of twenty-one years, is fully 
qualified in all respects, and has been passed: as a guard 
by an authorized officer after proper examination. 

(2) Vacancies in the third class of the grade of guard 
will be filled as far as possible by the promotion of suitable 
shunters and other employees already in the service, but 
satisfactory applicants may, where the exigencies of the 
service require it, be employed as acting guards. 

(3) Any suitable employee who has had six months 
or more experience, not less than three months of ‘which 
shall be on shunting work and three months on 
pick-up trains, will be eligible -for the appoint- 
ment of guard, but no such employee will be graded as a 
guard until he has satisfactorily passed such examination 
as may from time to time be laid down by the General 
Manager. Such examination shall only be held by officers 
specially authorized by the General Manager, and the 
result of every such examination shall be reported in   

(3) Enige geémployeerde, die er niet in slaagt een of 
ander van de voorgeschrevene eksamens af te leggen, mag 
door enige andere geémployeerde, die het biezondere 
eksamen véér hem met goed gevolg aflegt, voorbijgegaan: 
worden. ; 

(4) Wanneer vakatures in de graad van stoker niet op 
bevredigende wijze kunnen opgevuld worden door de 
poetsers alreeds in de dienst, kunnen de vakatures opgevuld 
worden door, de aanstelling van personen buiten de dienst: 
die bekwaam in het werk mogen zijn, en in zulk geval kan. 
enige zodanige persoon, alzo geémployeerd, de graad van 
waarnemende stoker gegeven worden totdat hij het 
eksamen voor ‘stoker met goed gevolg heeft afgelegd en als 
geheel bekwaam gecertificeerd is, waarna hij verkiesbaar 
voor aanstelling als stoker zijn zal. 

80. (1) Geen geémployeerde zal de graad van geslaagd 
stoker gegeven worden, tenzij hij vijf jaar ondervinding 
als stoker heeft gehad, volkomen bekwaam is in alle andere 
opzichten en voldaan heeft aan de voorwaarden omschreven 
in paragraaf (3) van deze regulatie. Geen geslaagd stoker 
mag verhoogd worden tot de graad van drijver voordat hij 
ten minste 12 maanden dienst deed als geslaagd stoker. 

(2) Vakatures in de graden van geslaagd stoker en 
machinist zullen in de regel door bevordering van stokers 
in. de dienst vervuld worden, maar de Algemene Bestuurder 
kan naar goedvinding van zulke gewoonte afwijken 
wanneer biezondere omstandigheden zulke handelwijze 
rechtvaardigen. 

(3) Geen geémployeerde zal de graad van geslaagd 
stoker of machinist gegeven worden totdat hij met goed 
gevolg zodanig eksamen heeft afgeleged in de plichten van 
lokomotiefpersoneel, spoorwegregulaties en werking en 
andere vereiste onderwerpen als van tijd tot tijd door de 
Algemene Bestuurder moge- bepaald worden. Zodanig 
eksamen zal slechts gehouden worden door ambtenaren 
speciaal door de Algemene Bestuurder gemachtigd, en-de 
uitslag van elk zodanig eksamen zal schriftelik vermeld 
worden bij het afdelingskantoor en opgeschreven op het 
dienstregister van de geémployeerde. Bevoegde ambte- 
naren in elke afdeling kunnen, waar nodig, gemachtigd 
worden kandidaten voorlopig te eksamineren en passeren, 
maar zodanige geémployeerden kunnen ‘slechts waar- 
nemende rang gegeven worden nog hangende een eksamen 
door een gemachtigde ambtenaar. ; 

(4) Enige stoker die geéksamineerd wordt en bij het 
eksamen faalt kan door andere stokers, die zodanig eksamen 
voér hem met goed gevolg afleggen, voorbijgegaan worden. 
Enig stoker die het eksamen niet met goed gevelg aflegt 
alvorens hij de leeftijd van vijf en dertig jaar bereikt heeft, 
zal _daarna niet als verkiesbaar voor aanstelling als 
machinist op open lijnen beschouwd worden zonder goed- 
keuring van de Algemene Bestuurder, maar kan gebruikt 
worden voor enige andere diensten waayvoor hij als 
bekwaam gecertificeerd is. 

(5) De namen van alle geslaagde stokers zullen 
ingeschreven worden in een register bij het Afdelings- 
kantoor, en vakatures voor derde klas machinisten in elke 
afdeling zuilen vervuld worden met geslaagde stokers zover 
doentik en rechtvaardig in de orde waarin zij slagen. Wnig 
geslaagde stoker, die bevorderiug, wanneer aangeboden, 
weigert, zal volgens regulatie No. 54 (1) (c) voorbijgegaan 
worden. 

(6) Deze regulatie is niet van toepassing op het 
konstruktiedepartement. 

91. (1) Behalve in dringende gevallen. ter beslissing 
van de depot-stasiemeester of andere verantwoordelike 
ambtenaar, zal geen geémployeerde toegelaten worden als 
kondukteur dienst te doen, tenzij hij de leeftijd van een 
en twintig jaar bereikt heeft, geheel bevoegd in alle 
opzichten is, en, na een behoorlik eksamen, als een 
kondukteur bevoegd verklaard is door een gemachtigde 
ambtenaar, - 

(2) Vakatures in de derde klas van de graad van 
kondukteur zullen zover mogelik vervuld worden door de 
bevordering van geschikte rangeerders en ander geémploy- 
eerde alreeds in de dienst, maar bevredigende applikanten 
kunnen, waar de ecisen van de dienst zulks nodig maken, 
als waarnemende kondukteurs geémployeerd worden. 

K3) Hnige geschikte geémployeerde, die zes maanden 
of meer ondervindJing gehad heeft, waarvan niet minder. 
dan drie maanden op rangeerwerk te zijn en drie maanden 
op ‘‘pick up”? treinen, zal verkiesbaar zijn voor de betrek- 
king van kondukteur, maar geen zodanig geémployeerde 
zal in de graad van kondukteur geplaaist worden totdat hij 
met goed gevolg sulk eksamen, van tijd tot tijd bepaald 
docr de Algemene Bestuurder, afgeleed heeft.  Zulk 
eksainen zal slechts gehouden worden door ambtenaren 
speciaal door de Algemene Bestuurder gemachtigd, en de 
uitslag van ieder zodanig eksamen zal schriftelik bij het:  
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writing to the divisional office and entered on the 
employee’s record of ‘service. Competent officers on each | 
division may, when necessary, be authorized to examine | 
and pass candidates provisionally, but such employees may | 
only be given acting rank pending examination by aD. | 
authorized officer. 

(4) Any employee who is examined and fails to pass ' 
the examination may be passed over by other employees 
who pass such examination before him. 

(5) Any employee who fails to pass the examination | 

prior to attaining the age of forty-five years shall not | 

thereafter be deemed eligible for appointment as a guard ; 
without the authority of the General Manager. 

(6) The names of all employees who pass shall be | 
recorded in a register in the divisional office, and 

vacancies for third class guards shall be filled from the 
employees on the division as far as practicable and equit- : 
able in the order in which they pass the examination. 
Any such employee who refuses an appointment as third - 
class guard when offered to him-shall be passed over in 
terms of Regulation No. 54 (1) (ce). 

(7) This regulation shall not apply to the Construction 
Department. 

D.—PAY REGULATIONS APPLICABLE TO ALL 
EMPLOYEES OTHER THAN THOSE CLASSLI-| 
FIED IN THE ARTISAN AND RUNNING 
STAFF PAY SCHEDULES. 

The following Regulations, Nos. 92 to 101, except 

where otherwise specifically provided, apply to all; 

employees other than 

' (a) artisans, skilled labourers, and labourers classi- 
fied in the Artisan Pay Schedule covered by 
Regulations Nos. 64 to 70; 

(b) drivers, firemen, guards, and ticket examiners : 
covered by Regulations Nos, 71 to 91. 

  

  
92. The daily rates of pay provided in the Employees’ , 

Pay Schedules on pages to are the rates paid for a. 

complete period of duty on a weekday according to the; 

hours of duty required to be performed. 

98. (1) The ordinary working hours of duty per week. 

of employees classified in the Employees’ Pay Schedule ; 

shall be such as may be laid down from time to time for; 

the grade in which they are employed and the station or! 

depot at which they are working, whether they are work-: 

ing at such station or depot permanently or temporarily. . 

(2) The working hours for each day shall be arranged ' 
to suit the necessities of the work at each depot or station, | 

and shall be so fixed that as far as practicable a short, 

shift may be worked on Saturday or other weekday as may 

be decided upon. : 

(8) To provide for a short day on Saturday the average | 

hours for ordinary work or other weekdays will usually, 

be more than one-sixth of the weekly hours of duty, and{ 

overtime rates will only be applicable for time worked 

in excess of the working hours fixed for each day. i 

(4) A reduction may be made in the working hoursl 

of duty per day or per week in respect of any grade or! 

‘number of servants, provided that in the opinion of. 
the Minister there are special circumstances to justify! 

such a course, and subject to the rights which a servant, 
‘may have under section eighty-three of the-Act, any! 
‘yeduction made in the working hours of duty per day or! 
per week under this sub-section will involve and carry 
with it a proportionate decrease in earnings unless other-| 
wise decided. | 

4 

(5) Any employee who doés not start work at the, 
appointed hour will lose time for the period he is late, and! 
if constantly late his default shall be dealt with under thel 
disciplinary provisions of these regulations (Chapter VIII).| 
Employees who travel by trains, and who start late owing: 
to the late arrival of such trains, will have their time} 

computed from the time they arrive on duty. 

(6) Where in connection with an interchange of shifts; 
it is necessary for hours varying from the ordinary daily 
hours to be worked on change-over shifts, the time actually: 
worked on the fixed change-over shifts will be paid for at 
straight weekday or Sunday time rates as the case may be; 
and overtime rates will only be applicable for time worked’ 
in excess of the time fixed for the change-over shift. ‘ 

  

  

afdelingskantoor vermeld worden en op het dienstregister 
van de geémployeerde ingeschreven worden. Bevoegde 
ambtenaren in elke afdeling kunnen, wanneer nodig, 
gemachtigd worden kandidaten voorlopig te eksamineren 
en goed te keuren, maar zodanige geémployeerden kunneti 
slechts. waarnemende rang gegeven worden hangende een 
eksamen door een gemachtigde ambtenaar. 

(4) Enige geémployeerde, die geéksamineerd is en faalt . 
het eksamen af te leggzen, kan door andere geémployeerden, 
die zodanig eksamen véér hem met goed gevolg afleggen, 
voorbijgegaan worden. 

(5) Enige geémployeerde, die het eksamen uiet met 
goed gevole aflegt alvorens hij de leeftijd van vijf en — 
veertig jarea bereikt heeft, zal daarna niet als verkiesbaar 
voor aanstelling als een kondukteur beschouwd worden 
zonder goedkeuring van de Algemene Bestuurder. 

(6) De namen van alle geslaagde geémployeerden 
zullen ingeschreven worden in een register bij het 
Afdelingskantoor, en vakatures voor derde klas konduk- 
teurs zullen vervuld worden door geéimployeerden in de 
afdeling zover doenlik en rechtvaardig in de orde waarin 
zij het eksamen afleegen. Enige zodanige geémployeerde, 

die een betrekking als derde klas kondukteur, wanneer 
aangebeden, weigert, zal volgens regulatie No. 54 (1) (c) 
voorbijgegaan worden. : 

- (7) Deze regulatie is niet van toepassing op het 
konstruktiedepartement. 

D.—LOONREGULATTES VAN TOEPASSING OP 
ALLE GEEMPLOYEERDEN, BEHALVE DIE 
INGEDEELD IN DE LOONSCHEDULES VOGR 
WERKLIEDEN EN TREINPERSONEEL. 

De volgende regulaties Nos. 92 tot 101, uitgezonderd 
wanneer anderszins speciaal bepaald, zijn van toepassing 
op alle geémployeerden behalve— 

(a) werklieden, bedreven arbeiders en arbeiders inge- 
deeld in de Werklieden Loonschedule, gedekt 
door regulaties Nos. 64 tot 70; 

(6) machinisten, stokers en kondukteurs, en kaartjes- 
onderzoekers, gedekt door regulaties Nos. 71 tot 
91. 

9%. De dagelikse loontarieven bepaald in de Geém- 
ployeerden Loonschedule op bladzijden zijn de 
tarieven betaald voor een kompleet diensttijdvak op een 
weekdag overeenkomstig de diensturen die gewerkt moeten 
worden. , 

98. (1) De gewone werkuren van dienst per week, van 
geémployeerden in de Geémployeerden Loonschedule in- 
gedeeld, zullen zodanig zijn als van tijd tot tijd vast- 
gesteld mogen worden voor de graad waarin 21] geém- 
ployeerd zijn en het station of depot alwaar zij werken, 
hetzij zij permanent of tijdelik op zodanig station. of depot 
werken. oO 

(2) De werkuren voor elke dag zullen geregeld worden 
om aan de vereisten van het werk bij elk depot of station 
te voldoen, en zullen alzo bepaald worden dat zover doenlik 
een korte dagtaak moge gewerkt worden op Zaterdag of 
andere weekdag zoals beslist. , 

(8) Ten einde voorziening te maken voor een korte dag 

  

_op Zaterdag, zullen de gemiddelde uren voor gewoon werk 
op andere weekdagen gewoonlik meer zijn dan een-zesde 
van de wekelikse diensturen, en overtijdtarieven sullen © 
alleen van toepassing zijn op tijd, buiten de werkuren, 
vastgesteld voor elke dag, gewerkt. , 

(4) Ken afkorting kan worden gemaakt in de dienst- 
werkuren per dag of per week ten opzichte van enige graad 
of getal dienaren, voorbehouden dat de Minister meent dat 
er biezondere omstandigheden bestaan zulke handelwijze te 
rechtvaardigen, en onderworpen aan de rechten welke een ' 
dienaar moge hebben, onder artikel drie en tachtig van de 
Wet, zal enige afkorting in de werkende diensturen per dag 
of per week, onder deze paragraat gemaakt, een geéven- 
redigde vermindering en verdiensten bevatten en met zich 
wegdragen, tenzij anderszins besloten. 

(5) Enige geémployeerde, die met zijn werk niet aan- 
vangt op de bestelde tijd, zal voor het tijdvak hetwelk hij 
te laat is tijd.verliezen, en indien aanhoudend te laat, zal 
hij gericht worden onder de Tuchtregulaties (Hoofdstuk 
VIII). De tijd van geémployeerden die met treinen réizen 
en die laat beginnen ter oorzake van de late aankomst van 
wulke treinen zal berekend worden van af de tijd van aan- 
vangen met dienst. 

(G) Waar in verband met ’n verandering in schofturen 
het nodig blijkt te zijn te werken op andere dan de gewone 
dagelikse uren, zal voor de tijd van de schofturen volgens 
gewone werkdagen of Zondagen worden betaald, zoals het 
geval mag zijn en overtijdbetaling kan alleen worden toe- 
gepast voor de tijd die gewerkt wordt boven de tijd vast- 
gesteld voor de schofturen. . . -
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(7) Any employee called out for duty on a public 
holiday or on a Sunday, and who reports for duty but is not — 
required will be paid half a day’s pay at straight rates in 
addition to any payment due under Regulation No. 110. 

If an employee so called out is required to work until 
after midday, but does not perform a-complete shift, a 
tmiinimum of one day’s pay at straight rates will be paid. 

; 94. (1) An employee may be required to work for 
‘such periods in excess of the ordinary working hours fixed 
for the position occupied as may from time to. time be 
necessary to meet the exigencies of the service, or in con- 

. sequence of any public requirement, and, subject to the 
provisions of Regulation No. 93 (6), all time worked in 
excess of the normal hours ;will be considered as overtime. 
No employee will be allowed to work overtime without the 
express orders of his superior officer. 

(2) The scale of overtime payments for all employees 
classified in the Employees’ Pay Schedule other than those 
remunerated at annual or monthly rates of pay is as under: . 

“On weekdays.—Time and a quarter, calculated in 
local allowance districts on the total of the sub- 
stantive rate of pay and local allowance. 

On Sundays.—Subject to the terms of Regulation 
No. 97, all time actually worked on Sundays 
between midnight Saturday and midnight © 
Sunday will be regarded as overtime and paid 
for at the rate of time and a half calculated 

-on the total of the substantive rate of pay and. 
local allowance in local allowance districts. 

(3) Employees classified under the Employee’s Pay 
Schedule, section (d), Harbour and Floating Staff, who are. 
graded at monthly rates of pay and who are employed on 
tugs or dredgers, will be paid overtime on weekdays at 
the following scale for all overtime worked in excess of a 
-total of 6 hours per month :— 

Rate per Hour. 
s. a. 

Not exceeding £16 ... 0... ee ee ee 1 6 
Exceeding £15, but not exceeding £20 2 
Exceeding £20, but not exceeding 

£29. 388. 4d. oo. ce cee cee cee cee tee 
- exceeding £29. 8s. 4d. 0.0 0. cee cee nee 

Substantive Pay per Month. 

0 

6 
0 co

w 

(4) (a) Except as otherwise provided for in this regu- 
lation, employees remunerated on a monthly basis of pay 
will be paid for essential Sunday work duly authorized ‘by 
a vesponsible officer. Payment will be based on the follow- 
ing scale :— 

Substantive Pay per Month. Rate per Hour. 

sd. 

Up to £7. 10s. 2. ee OOD 
Over £7. 10s. up to £10... ... a. 1 0 

Over £10 up to £15... 61 6 

Over £15 up to £20... 0.0.0... 2 0 

Over £20 up to £28. 6s. 8d. ...... 2 6 

Over £28. 6s. 8d. to £36. 18s. 4d. 3 0 

. Exceeding £86. 13s. 4d... 00... 8 6 

(6) The value of free quarters will be included with 
substantive pay in assessing: the rate of Sunday time pay- 
ment applicable. 

(c) Subject to the terms of paragraph (e) of this regu-_ 
lation, only the period actually worked will be paid fox. 
Meal hours will be excluded. 

(d) In calculating payment, fractions of an hour 
under thirty minutes will be dropped, and thirty minutes 
and over will be paid for as one hour.   

(7) Enige geémployeerde voor dienst op een publieke 
vakantiedag of Zondag opgeroepen, en die zich voor dienst 
aanmeld doch niet vereist wordt, zal een half dagloon - 
tegen gewoon tarief betaald worden, behalve enige beta- 
ling verschuldigd onder regulatie No. 110. 

Indien van een geémployeerde alzo opgeroepen vereist 
wordt tot namiddag te werken, doch niet de volle dienst- 
uren werkt, zal een minimum van een dagloon tegen 
gewoon tarief betadld worden. 

_ 94. (1) Van een geémployeerde zal kunnen verlangd 
worden zodanige tijdvakken buiten de gewone werkuren 
vastgesteld door de gehouden betrekking te werken als de 
elsen van de dienst dit van tijd tot tijd nodig mogen 
maken, of tengevolge van een publieke vereiste onder- 
worpen aan de voorwaarden van regulatie No. 93 (6); alle 
tijd buiten de normale uren gewerkt zal als overtijd 
beschouwd worden. Geen geémployeerde zal toegelaten 
worden overtijd te werken zonder de uitdrukkelike orders 
van de boven hem gestelde ambtenaar. . 

(2) De schaal van overtijdsbetalingen voor alle geém- 
ployeerden ingedeeld in de Geéinployeerden Loonschedule, 
behalve die betaald tegen jaarlikse of maandelikse loon- 
tarieven, is als volgt :— 

Op Weekdagen.—Werktijd en een-vierde, in plaat- 
selike toelagekringen berekend op het totaal 
van het werkelike loontarief en plaatselike toe- 
lage. 

Op Zondagen.—Onderworpen aan de voorzieningen 
van regulatie No. 97 zal alle tijd werkelik 
gewerkt op Zondagen tussen middernacht Zater- 
dag en middernacht Zondag, als overtijd be- 
schouwd worden, en zal worden betaald tegen 
het tarief van werktijd en een half berekend 
slechts op het werkelike loontarief en plaatse- 
lke toelage in plaatselike toelagedistrikten. 

(3) Geémployeerden geklassificeerd onder de Geém- 
ployeerden Loonschedule, sektie (d), Haven- en Water- 
personeel, die tegen het tarief van maandelikse betaling 
gerangschikt en die geémployeerd worden op .sleepboten 
of baggermachines sullen overtijd betaald worden op week- 
dagen tegen de volgende schaal voor alle overtijd gewerkt 
boven het totaal van zes wur per maand :— ° 

Substantief Loon per Maand. Tarief per Uur. 
£15 niet te boven gaande... ... 0.0.00. ee ee) Ls. Gd. 
Boven £15 doch niet te boven gaaude £20... ... ... 2s. Od. 
Boven £20 doch niet te boven gaande £29. 3s. 4d. 28. 6d. 
Boven £29. 88. 4d. 0... ee ee eee os. Od, 

(4) De schaal van overtijdbetalingen neergelegd in 
paragraaf (8) van deze regulatie zal niet van toepassing 
zijn op meesters of hoofdingenieurs, of ingenieurs in het 
geval waar slechts een van zodanige rang geémployeerd 
wordt op een vaartuig, behalve voor speciale diensten, 
welke behandeld zullen worden volgens diskretie van de 
Algemene Bestuurder. Wanneer, in het geval van zo- 
danige geémployeerden het nodig bevonden wordt gere- 
geld meer dan de gewone uren te werken, kan een 
vastgestelde maandelikse toelage volgens diskretie van de 
Algemene Bestuurder toegestaan worden ten einde zodanig 
ekstra werk te vergoeden. 

(a) Uitgezonderd wanneer anders in deze regulatie is 
voorzien, zullen geémployeerden, beloond op ’n maande- 
likse basis van betaling worden betaald voor werk dat 
noodzakelik op Zondag gedaan moet worden als ze daartoe . 
behoorlik zijn gemachtigd door ’n verantwoordelike ambte- 
naar. De betaling zal geschieden volgens de volgende 
schaal :— - 

-Vaste Salaris per Meand, Tarief per Uur. 
Tot £7. 10s. 00. ee ee ye = OS. Od. 
Boven £7. 10s. tot £10... os. Od. 
Boven £10 tot £15 0.0 00 i. es. 6d. 
Boven £15 tot £20... 0.000. es. Od. 
Boven £20 tot £28. 6s. 8d..... ... 2s. 6d. 
Boven £28. 6s. 8d. tot £36. 18s. 4d.... 3s. Od. 
Boven £86. 18s. 4d... ee os. 6d. 
(b) De waarde van vrije woning zal bij de berekening 

van het tarief voor Zondagtijd van toepassing bij het vaste 
salaris ingerekend worden. . 

-(c) Onderworpen aan de voorzieningen van paragraaf 
(e) van deze regulatie, zal alleen voor de tijd werkelik 
gewerkt, betaald worden. Maaltijduren zijn niet inbe- 
grepen. | . . 

(d) Bij de berekening van de betaling zullen gedeelten 
van een uur minder dan 30 minuten niet worden berekend, 
maar voor 30 minuten en daarboven zal betaling geschieden 
als voor een vol uur. .
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| 
(e) In the case of short periods of duty on Sunday, the 

following minimum payments will apply :— 

(i) For one or two separate periods 
of duty aggregating four 
hours or less ... 2... 02. wee 

as for four hours. - 
(ii) For three separate periods of 

duty aggregating five hours 
or less ... ... 0. s+. s+) ss es Payment to be made 

as for six hours. - 
(ii1) For more than three separate 

periods of duty, or where the 
actual working time for the 
day exceeds five hours Payment to be made 

as for eight hours. 

(f) Monthly-paid employees whose duties require them 
io travel will not be paid for Sundays or parts of 
Sundays for which they draw travelling expenses, unless 
essential work is performed whilst so travelling. -If such 
an employee is specially instructed-to be at a given station 

‘or on any given section ‘to perform: specific duties on a 
Sunday reasonable Sunday time may be authorized. 

(g) Where convenient. to the Administration a 
monthly-paid employee who performs a period of autho- 
rized duty on Sundays may eléct to.take the equivalent 
period of time off during the ensuing six weekdays in lieu 
of payment for Sunday work performed. 

95. Where exceptional conditions apply the General 
Manager may authorize the payment of a specific inclusive 
‘rate of pay or an inclusive allowance to cover all overtime 
worked; and overtime payments shall not be made to any 
employee paid such rate. Where an. inclusive allowance 
is paid it shall only, operate for such days as the employee’ - 
may be working and draws his ordinary pay. 

96. (1) A crane-driver or other employee, travelling 
with and in attendance upon a crane, will be paid straight’ 
ordinary time for the whole period occupied by the. journey. 

- duting which he is held responsible for the safety of the' 
crane; any time actually worked with the crane outsidé, 
ordinary hours of duty on weekdays will be paid for ais. 
overtime at the overtime rate applicable. 

(2) If such an employee is required to. travel with the 
crane under similar circumstances on a Sunday any time: 
vevupied in travelling will be paid for as straight ordinary 
time, not as Sunday time; any time actually worked with: 
the crane on Sunday will be paid for at Sunday time rites. 

(8) Travelling expenses in accordance with Regulation, 
No.. 124 (Chapter V) are applicable for absence from the: 
station at which the employee is employed. | 7 

97. Any ganger or other authorized employee who is 
required to walk the ganger’s length on Sunday will be 
paid for such service as under :— , 

Where the single mileage of the length 1s under 6 
miles: Half a day’s pay at Sunday time rates. 

Where the single mileage of the length is 6 miles 
or over: Three-quarters of a day’s pay at 
Sunday time rates, 

98. Escorts convoying specie will be paid as follows: 

If escort of two: A day’s pay, plus 2 hours over- 
lime, for each 24 hours, whilst actually in 
charge of specie. On- Sunday payment will be 
made up to 10 hours at Sunday time rates. 

‘Payment to be made | 

[f escort of one: Ordinary or overtime rates as the | 
casé may be for all time actually in charge of: 
specie, calculated on an eight-hours’ day, but, 
not less than a day’s pay for each 24 hours. 

On the return journey, if travelling as a passenger, © 
the provisions of Regulation No. 100 will apply. 7 

Travelling expenses available under Regulation No. 
124 (Chapter V) will be paid in addition. This regulation, 
will also apply in the case of driver, fireman, guard, or. 
ticket examiner employed on escort duty. 

~ 
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4(e) In het geval van korte dienstvakken van Zondag- 
dienst zullen de volgende minimum betalingen van tue- 
passing zijn :— 

(1) Voor een of twee afzon- 
derlike tijdvakken van 
dienst tezamen genomen 
vier uren of minder ... Betaling te geschieden als 

voor vier uren. 
(11) Voor drie afzonderlike 

tijdvakken van dienst 
tezamen genomen vijf - 
uren of minder... ... ... Betaling te geschieden als 

voor zes uren. 
(iii) Voor meer dan drie af- 

zonderlike tijdvakken. 
van dienst, of waar de 
werkelike werktijd voor 
de dag viji uren te 
boven gaat... ... ...... Betaling te geschieden als 

voor acht uren. 

(f) Maandeliks betaalde geémployeerden, wiens diensi 
verrichtingen hun verplichten te reizen zullen niet betaald 
worden voor Zondagen of gedeelten van Zondagen, waar- 
voor zij reiskosten kunnen berekenen, tenzij noodzakelik 
werk verricht wordt, terwijl alzo reizende, maar als een 
geémployeerde speciaal wordt bevolen om aan’ een opge- 
geven station of op enige sektie speciale diensten waar te 
nemen op een Zondag kan een redelike Zondagtijd worden 
toegestaan. . 

(g) Wanneer de Administratie het kan schikken, kan 
een maandeliks betaalde geémployeerde, die geregeld toe- 
gestaan Zondagswerk doet, kiezen om een daarmee gelijk- 
staaud aantal uren gedurende-de volgende zes weekdagen 
vrij te nemen in plaats van voor Zondagswerk te worden 
betaald. . . 

95. Waar buitengewone omstandigheden bestaan, zal 
de Algemene Bestuurder de betaling van een speciaal 
inbegrepen loontarief of een inbegrepen toelage, ten einde 
alle gewerkte overtijd te dekken, kunnen goedkeuren, en 
geen geémployeerde alzo betaald zal enige overtijdbeta- 
lingen kunnen verkrijgen. Waar een inbegrepen toclage 
betaald wordt, zal het slechts in werking treden voor zulke 
dagen waarop de geémployeerde werkt cu zijn gewone loon 
trekt. 

96. (1) Een kraanmachinist of andere geémployeerde 
reizende met en werkende op een kraan zal worden betaald 
volgens de gewone tijd voor het hele tijdperk dat de reis in 
beslag neemt en zal verantwoordelik worden gehouden voor 
de veiligheid van de kraan. Enige tijd werkelik met de 
kraan gewerkt buiten de gewone diensturen op weekdagen 
zal als overtijd worden betaald tegen het overtijdstarief. 
van. toepassing. 

(2) Indien van zulke geémployeerde verlangd wordt: 
onder dezelfde omstandigheden met de kraan des Zondags: 
te reiven, zal voor enige tijd gereisd betaald worden als: - 
gewone tijd en niet Zondagstijd; voor enige tijd werkelik: 
met de kraan gewerkt op Zondag zal Zondagstijdtarief: 
worden betaald. Los 

(3) Reisonkosten overeenkomstig regulatie No. 124: 
. (Hoofdstuk V) zijn van toepassing op .afwezigheid van het: 
station waar de geémployeerde werkt. _ 

97. Enige ploegbaas of ander gemachtigde geémploy~ 
eerde van wie verlangd word de afstand van de ploegbaas. 
op Zondag te lopen zal voor zulke dienst als volgt betaald 
worden :— 

Waar de enkele distantie van de afstand onder 6 - 
majlen is: Loon voor een halve dag tegen 
Zondagtarieven. 

Waar de enkele distantie van de afstand 6 mijl of 
daarboven is: Toon voor drie-vierden van een 

’ dag tegen Zondagtijdstarieven. 

98. Eskorten welke specie geleiden zullen als volgt 
betaald worden :— 

Eskort bestaande uit twee: Loon voor een dag plus 
2 uur overtijd voor elke 24 wren, terwijl 
werkelik toezicht over specie houdende. ‘Op 
Zondag zal betaling geschieden tegen Zondag- 
tijdstarieven tot op 10 uren. 

Eskort bestaande uit één: Gewone of overtijds-- 
tarieven zoals het geval mag zijn voor alle tijd 

_werkelik in toezicht van specie berekend op een 
8-uur dag, maar niet minder dan loon voor een. 
dag voor elke 24 uren. . 

Op de terugtocht, indien als passagier reizende, zullen- 
de voorsieningen van regulatie No. 100 van toepassing: 
zijn.
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99. (1) Any daily-paid employee who may be in- 
structed by a port captain to remain on board a tug or 
other craft, or, being on shore, is required to go afloat to 
stand by at night, after completing the ordinary day’s 
work, or on Sundays, will be paid as under :— 

Whilst actually standing by— 

On weekdays: Ordinary straight time. 
On Sundays: Sunday time rates. 

Whilst “under way for the purpose of. giving 
assistance to craft in distress— 
On weekdays: Weekday overtime rates. 
On Sundays: Sunday time rates. 

(2) The minimum time to be paid for will be: — 

When the period afloat does not exceed four hours— 

Ii standing by only: Half a day’s pay at 
ordinary straight weekday time or Sunday 
time, as the case may be. 

If under way: Half a day’s pay at weekday 
overtime or Sunday time, as the case may 

- be. 

‘When the period afloat exceeds four hours— 

If standing by only: One day’s pay at ordinary 
straight weekday time, or Sunday time, as 
the case may be. 

If under way: One day’s pay at weekday over- 
time or Sunday time, as the case may be. 

(3) These conditions do not apply to employees who 
are required to sleep on board the tugs at night during 
ordinary weather. 

(4) The General’ Manager may authorize the pay- 
ment to the staff concerned in any salvage work such 
amount out of the sum recovered from the owners of the 
ship. as he may deem justified by the circumstances. 

100. (1) If by reason of travelling on duty on a week- 
day an employee [other than an employee travelling on 
duty for purposes provided for in Regulations Nos. 59 and 
98 and ticket examiners and other staff working trains, 
except as covered by Regulation No. 83 (7)] 
is unable to earn in 24 hours, reckoned from midnight to 
midnight, a complete day’s pay he shall be paid for such 
period during which he was unable to work on account 
of being required to travel as will bring his pay up to the 
full day at straight time, but if a day’s pay or more has 
been earned by duty performed within the 24 hours, no 
payment will be made for travelling. © - 

(2) An employee who is so required to travel on duty 
on a Sunday will be paid for any time actually travelling 
at straight time not exceeding one day’s pay at straight 
time. When travelling and working on a Sunday any 
time actually worked either before or after travelling will 
be paid for at Sunday time rates, and when the total of 
the travelling and working time exceeds the ordinary hours 
of duty only such of his travelling time as may be neces- 
sary to make up the ordinary hours of duty with the time 
actually worked will be paid for at straight rates. 

(3) Any travelling expenses applicable under Regula- 
tion No. 124 (Chapter V) will be paid in addition to the 
payment authorized above. 

(4) This regulation will also apply in the case of a 
driver,. fireman, guard, or ticket examiner required to 
travel to a station for special duty other than as provided 
‘for in Regulation No. 88. 

(5) Employees travelling on transfer will be dealt 
with under the conditions provided in Regulation No. 130 
(Chapter V). ; 

101. In computing the total time worked during any 
pay month—or week where payment is made weekly—odd 
minutes will be levelled up under each individual head as 
follows :— | 

Under 15 minutes to be levelled up to 15 minutes. 
Over 15 and under 30 ” ” 30 ” 

3s 30 33 45 33 39 45 23 

3) 45 32 60 3? 3) 60 3) 

  

  

tae 

Reisonkosten verkrijgbaar onder regulatie No. 124 
(Hoofdstuk V) zullen ekstra betaald worden. Deze regu- 
latie zal ook gelden in het geval van een machinist, stoker, 
Kondukteur of kaartjesonderzoeker gebezigd op eskort- 
ienst. 

99. (1) Enig per dag betaalde geémployeerde die door 
een Havenkapitein geinstrueerd is aan boord wan een sleep- 
boot of ander vaartuig te blijven, of aan wal zijnde ge- 
instrueerd is aan boord te gaan om bijstand te geven 
gedurende des nachts, na het gewoon dagwerk voliooid te 
hebben, of op Zondagen, zal betaald worden als volgt :-— 

“Terwijl werkelik bijstaande— 
Op weekdagen: Gewone tijd. 
Op Zondagen: Zondagtijdstarieven. 

Terwijl in vaart met het doel om hulp te geven. aan 
vaartuigen in nood— 

Op weekdagen. Weekdag overtijdstarieven, 
Op Zondagen:  Zondagtijdstarieven. 

(2) De minimum tijd waarvoor betaald moet worden 
zal zijn :— . 

Wanneer het trjdvak aan boord 4 wur niet te boven 
gaat :— . 

Indien slechts bijstaande: Loon voor een halve 
dag tegen gewone weekdagtijd of Zondag- 
tijd, zoals het geval mag zijn. 

Indien in vaart: Loon voor een halve dag tegen 
weekdag-overtijd of Zondagtijd, zoals het 
geval mag zijn. 

Wanneer het tijdvak aan boord 4 uur te boven gaat: . 
Indien slechts bijstaande: Loon voor een dag 

tegen gewone weekdagtijd, of Zondagtijd, 
zoals het geval mag zijn. 

Indien in vaart: Een dagloon tegen weekdag- 
over- of Zondagtijd, zoals het geval mag 
zijn. t 

(3) Deze voorwaarden gelden niet voor geémployeer- 
den van wie verlangd wordt aan boord van de sleepboten 
des nachts gedurende gewoon weer te slapen. __ 

(4) De Algemene Bestuurder kan de betaling aan het 
personeel, betrokken in enig bergingswerk van zodanig 
bedrag uit de som geind van de eigenaren van het schip’ 
goedkeuren, als hij als door de omstandigheden gerecht-. 
vaardigd mag beschouwen. 

100. (1) Indien ter oorzake van op dienst op een 
weekdag te reizen een geémployeerde (behalve een geém- 
ployeerde’ op dienst reizende voor doeleinden als voorzien 
in regulaties Nos. 59 en 98 en kaartjesonderzoekers en 
ander personeel treinen werkende [behalve als voorzien in 
regulatie No. 83 (7)] niet in staat is in 24 uren, gerekend 
van middernacht tot middernacht, een vol dagloon te ver- 
dienen, zal hij betaald worden voor zulk tijdvak gedurende 
welk hij niet kon werken ter oorzake van zijn reizen als 
zijn loon tot op de volle dag tegen gewone tijd zal brengen, 
maar indien loon voor één dag of meer verdiend is door 
dienst gedaan binnen de 24 uren, zal geen betaling voor 
relzen gemaakt worden. 

(2) Hen geémployeerde van wie verlangd wordt alzo op 
dienst op Zondag te reizen, zal betaald worden yoor enige 
tijd werkelik reizende tegen gewone tijd, niet te boven 
gaande loon voor een dag tegen gewone tijd. Wanneer 
reizende en werkende op een Zondag zal enige tijd feitelik 
gewerkt of véér of na te reizen betaald worden tegen 
Zondagtijdtarieven, en wanneer het totaal van ‘de reizende 
en werkende tijd de gewone diensturen te boven gaat, zal 
slchts voor zulk gedeelte van zijn reistijd als vereist moge 
worden om de gewone diensturen aan te vullen met de tijd 
feitelik gewerkt betaald worden en tegen gewone tarieven. 

(3) Enige reisonkosten, toepasselik onder regulatie 
.No. 124 (Hoofdstuk V), zullen betaald worden in bijvoe- 
ging aan de bovengemachtigde betaling. 

(4) Deze regulatie zal ook gelden ingeval van een 
machinist, stoker, kondukteur of kaartjesonderzoeker van 
wie vereist wordt te reizen naar een station voor biezondere 
dienst behalve als voorzien in regulatie No. 88. 

(5) Geémployeerden die bij overplaatsing reizen zullen 
behandeld worden onder de voorwaarden bepaald in regu- 
latie No. 1380 (Hoofdstuk V). 

101. Bij het berekenen van de totale tijd gewerkt ge- . 
durende enige maand- of week, waar betaling wekeliks 
geschiedt, zullen overblijvende minuten onder elk afzon- 
derlik hoofd vereffend worden als volet:— 

Onder 15 minuten vereffend te worden tot op 15 minuten. 
Over 15 en onder 30 ” ” 30 Mo 

” 30 ” 45 ” a 45 ” 

» 40 4, 60 ” ” 60s,
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EMPLOYEES’ Pay SCHEDULE. 

(As Revised Ist Je anuwary, 1921.) 

Applicable to all employees, except :— 

(1), Artisans, skilled labourers, and labourers classified in the ‘Artisan Pay Schedule ; 

(2) Running Staff (drivers, firemen, guards, and ticket examiners). 

(a) Railway Grades employed at Daily Rates. 

[For scales applicable to learners and junior employees under the age of 22, see Schedule b, page —.] 

A wage of not less than 9s. 9d. per diem, exclusive of local allowance, according to the district in which employed, must be paid te 

learners of the age of 21 years or over. Any youth under-21 years who takes independent duty in any of the grades shown in this schedule 

must be paid not less than the first year’s rate for the grade whilst so employed. A learner in any grade which carries free quarters is not 

entitled to free quarters or an allowance in lieu thereof. 

  
  

  

  

                

Rates of Fay per Day. 

Plus Local Allowance according to the district in which employed. 

Grade. Class. Vide Schedules to Regulation No. 55. 

Ast Year. 2nd Year. 8rd Year. ‘| 4th Year, 5th Year. 6th Year. 

; s. d. s. d. s. d.- s. d s. d. s. d 

Attendant, Cloakroom 1 12 0 12 6 18 0 — _— — 

, . ae betes 2 9 9 10 3 10 9 li 4 _ _ 
” Lavatory ws tee ve _— 9 9 10 38 10 9 _— _— — 

“yy Lift oe oes . _ 9 9 10 3 10 9 —_ _ _ 

Baggage, Foreman ... tee — 130 13 10 14 5 15 1 15 7 16 I 

Bill-poster, Foreman... _— 13 10 14°45 15 1 _— — — 

Bill-poster 1 ll 4 12 0 12 6 13 0 _— -— 

” aes i .: 2 9 9 10 3. 10 9 _ _ _ 
Box-packer (Carriage and Wagon) vee 1 12 0 12 6 13 0 — —_— — 

oy . . bes 2 10 3 10 9 lM 4 — — —_ 
Callman ... oe vee we — 9 9 10 3 10 9 —_— — — 

Cargo Repairer vee oes ove ose — 10 3 10 9 It 4 12 0 _- — 

Carriage and Wagon Examiner ... tes ... | Special 17 5 17 11 — — —_— — 

” ” ” Leading we _ 15 1 15 7 16 1 16 10 — —_ 

” ” ” Ordinary ... vee 1 1310 , 145 15 1 15 7 — - 

, ” i , ee ve 2 10 9 ll 4 12 0 12 6 13 0 _ 
Carriage and Wagon Repairer ... tee ... | Special 16 0 16 9 — _ — - 

” ” ” oor woe l 14 3 14 9 15 4 _ —_— _ 

» » , ves we 2 “12 0 12 9 13. 3 13 9 — 
Cartage Foreman... an gee 1 lf 5 15 1 15 7 16 1 16 10 17 5 

. . ue - ws 2 10 9 /il 4 12 0 12 6 13 0 — 
Chainman tee one —_— 9 °9 10 3 10 9 — -— _- 

*Checker Foreman .. Ji 16 10 17 5 — — —_ — 

“yn ” o wee 2 15 7 16 1 —_—. a — — 

Checker ... wee we 1 130 13 10 4 5 15 1 —- — 

aes aes . 2 10 9 li 4 12 0 12 6 _ — 

Checker, Trains . _— 13 0 13 10 145 15 1 — _- 

Cleaner, Carriage, Foreman 1 12 6 13 0 13 10 lib. — — 

, » . 2 10 3 10 9 ll 4 12 0 _ -- 

” ” Leading — 10 3 10 9 ll 4 —_ — —~ 

” Engine Leading — 10 3 10 9° Wl 4 12 0 — — 

» Engine . — 9 9 _— _ — _ = 

Coalman Leading Hand 1 10 9 ll 4 — — — _ 

” ” ” 2 9 9 1003 ~~ — _ — 

{Diver ... wee we ve wee _ —_ — oS _ — — 

Driver, Crane tes tee ae ... | Special 15 7 1661 _ — —_ — 

"” ” oe wee eee one 1 13 0 18 10 14 5 15 1 — — 

” ” oa ses vee te 2 . 10 9 ll 4 12 0 12 6 —_ — 

» Rail or Road Motor Trolley or Car (if qualified to 1 14 5 15 1 15 7 16 1 16 10 _— 

- perform running repairs while on the road) . 

» - Rail or Road Motor Trolley or Car ... 2 12.0 12 6 13 0 18 10 14 5 -~ 

» Road Roller Engine eee vee ene _— 10 9 lt 4 12 0 12 6 13 06 as 

» Steam Trolley or Traction Engine (if qualified to 1 4 5 15 1 15 7 16 1 16 10 _ 

perform running repairs while on the road) . 

» Steam Trolley or Traction tee 2 12 0 12 6 130 13. 10. 1£ 5 : _ 

» Stationary Engine ] 15 1 15 7 16 1 16 10 17 8 — 

” “ > - 2 12 0 12 6 13 0 13 9 — _ 

” ” “yy aoe aoe 3 9 9 10 3 10 9 —_— — we 

» Van one ove oes wee 1 10 3 _ _— _— — — 

»o48 ae aes we we 2 9 9 — = — — — 

Fencer (High Class Work) tee one see ‘1 12 0 12 6 13 «0 _— — — 

» (Ordinary Fencing) wee wes ose 2 10 3. 10 9 - Il 4 — — — 

Fireman, Stationary Engine... wee tee _ 9 9 10 38 10 9 ll 7 _ — 

Firelighter oes oe eee "eee _ 9 9 10 38 10 9 _ — — 

Flagman... ase eee wee eee 9 9 .10 3 — _— _— — 

Fumigator eee ve tee _— 13 0 13 10 14.5 15 1 15 7 — 

Gatekeeper, (Male) ... one tee 1 10 3 _ — — oo _ 

” ye ows i - 2 9 9 = — _ _ — 

Ganger, Permanent Way (with Free Quarters) ” ws» | Special 15 7 “15 7 16 1 — — _ 

? , , , 1 13 0 13 10 14 5 15 1 — _ 

” ” ” ” oe 2 12 0 12 6 ~~ — _~ —_ 

” ” ” ” woe 3 10 9 jl 4 — — _ _ 

” (Sub) n ” n eee —_ , 9 1 9 9 - 10 3 10 9 — —_   
  

* The grade of Foreman Checker at Capetown, Kimberley, Port Elizabeth, Bast London, Durban, Maritzburg, Kazerne, Germiston, Johannes- 

burg, Pretoria, and Bloemfontein is classified as a salaried appointment. . 

+ When working under water as a Diver an employee will be paid special diving pay at the rate of 5s. per hour in lieu of the rate of pay for 

‘his ordinary occupation. A Learner Diver will be paid 1s. per hour special diving pay for the first two months, 2s. per hour for the second two 

_ months in addition to the rate of pay for his ordinary occupation, and thereafter, if competent, full rate as provided for divers. ‘ 
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GEEMLOYEERDEN LOONSCHEDULE—(@) Spoorweggi aden in dienst tegen dagloon—(vervolg). 

  
  

Loontarieven per Dag. 

Plus Plaatselike Tcelage, als toegekend in de streek waarin werkzaam. 

  

  

Graad. Klas. Zie Schedules onder Regulatie No. 65. 

Iste jaar. 2de jaar. 3de jaar. 4de jaar. 5de jaar. 6de jaar. 

s d, s. d. s. d s. d. s. d s. d 
Handige man 1 10 3 — —_— — —_— — 

” wee wee 2 9 9 — — _— — _— 
Lampenist ... _ eee — 9 9 10 3 — _— _— — 
*Bode, Hoofd (hoofdkantore: ) — 12 0 12 6 13. 0 —_— _ _ 

»  VWolwassen (hoofdkantoren) 1 10 9 ll 4 - _ _ —_ 
” ” = ws . 2 9 9 10 3 _ — — — 

Nummeropnemer, Voorman whe we -- 12 6 13. 0 _ —_— _ _ 
» , — 10 9 ll 4 12 0 -- — ~ 

Politiesergeant speciaal 16 10 17,5 — — _ — 
ee ve — 18 10 l4 5 15 1 15 7 16 1 — 

Politiekonstabels (in uniform) speciaal. “13 10 _— _ _— _— _ 
” Sy tee _— 10 9 1] 4 12 0 12 6 ‘138 0 — 
” (in burgerkleren) _— 10 3 10 9 — _— _ —_— 

Kruier, Voorman tee vee 1 ll 4 12 0 — —_ — — 
” ” 2 10 3 10 9 _— — _— _— 
» Seiner ves we one _ 9 9 10 3 10 9 -- _— —_— 
» Platform, Bagage, Overlading, Pukketten 1 10 3. — _ _— _ _ 
” ” ” , ” ” . 2 9 9 —_ —_ “— ~~ 

Pomper ane . 1. ll 4 12 0 12 6 13 «0 13 10 14 5 
tee . 2 9 9 10 8 10 9 _ _ — 

Sanitairs, Voorman . . . . —_— 12 6 13 0 13 10 (14 8 15 1 — 
Loodsman ... . . 1. 16 10 17 5 17 11 18 6 19 1 . _ 

» “ 2 15 1 15 7 16 1 -—— _— _— 
” wee . . we . 3 12 6 13 0 18 10° — — — 

Loodsassistent . 1 li 4 12 (0 12 6 13° 0 _ _— 
» eee 2 9 9 10 3 10 9 _ — _ 

Dekzeilbevestiger we . -— 9 9 10 3 10 9 — _ _ 
Rangeerder, Voorman ... o 1 15 7 16 1 16 10 _ = _ 

” vee ve vee . 2 15 1 15 7 — _ -- — 
Rangeerder, Leider (toezicht hondend op lokomotiet) . _~ 12 6 13.0 13 10 li 6 _ — 

” tee tee vee to 1 12 6 13 0 — _— _— _ 
” bee wee vee . 2 9 9 10 8 10 9 ll 4 12 0 _ 

Seinwachter wee we on .. | Speciaal 15 7 tot 18 6 overeenkomstlig klassifikatie}van seinhuis, 
” aes . 1 14 5 15 1 — — — — 
” one . 2 13 0 13 10 _- | — _ _ 
” vee we 8 10 9 ll 4 12 0 12 6 oo _ 

Stationvoorman (met vrije woning) -1 13 0 13 10 14 5 Tot op 15s, 1d.| na 3 jaren tegjen 14s, 5d. in 

speciale | gevallen. 
9 ” ” toe ” 2 10 9 lL 4 12 0 12 6 — _ 
” ” ” - vee tee 3 9 9 10 3° _— _— — _ 
no (aflossings) Gnet vrije woning) . 1 13 0 18 10 14 6 Tot op 15s, 1d.| na 3 jaren teg|en 14s. 4d. in 

‘ speciale | gevallen, 
» ” . ave . 2 10 9 ll 4 12 0 12 6 —_— _— 

Magazijnman, Technies (Magazijn-departement) . _ 1 1 15 7 16 1 16 10 17 5 _ 
” Gewoon » on . 1 13 0 13 10 14 6 15 1 15 7 16 1 
” ” ” ” tee 2 10 9 li 4 12 0 12 6 — _ 

/ 9 ” (andere departementen) ‘ 1 13 0. 13 10 14. «+5 15 1 _ _ 
” ” ” a i 2 10 9 ll 4 12 0 12 6 _ _ 

Ploegbaas-sektie (squad) a _ 9 9 10 3 10 9 ll 4 12 0 _ 
Telegraafaanleg, Voorman wee vee _— 15 7 16 10 17 5 17 11 18 6 19 1 
Kaartjesopnemer (op dienst bij hekken) ef oe L 12 0 12 6 13 0 13 16 _ _ 

oy ” ” . 2 10 3 10 9 _— — —~ -— 
Tijdschrijver. : 1 13 10 u5 15 1 16 7 _— —_ 

” ves ave vee. 2 ll 4 12 0. 12 6 13 0 _ _ 
” . 3 9 9 10 3 10 9 — _— _ 

Ketelwasser . 1 ll 4 12 0 12 6 130 _ _ 
no 2 9 9 10 3 10 9 _— _ _ 

Wachtman ... _ 9 9 10 3 10 9 _— _ _ 
Weger 1 12 6 13 0 13 10 14 (5 16 1 _ 

» . 2 10 9 11 4 12 0 — _ —                 

* Boven 13s, onderhevig aan de toestemming van de Algemene Bestuurder. 

(b) Leertingen en Jongere Geémployeerden. ° 
  

Graad. Ouderdom. 

Loontarieven per Dag. 

Plus Plaatsellke Toelage, als toege- 
kend in de streek waarin werkzaam. 
Zie Schedules onder Regulatie No. 55. 

  

Wekker, Lokomutiefpoetser, Vuuropsteker, Liftjongen, Loopjongen, Bode, 
Magazijnjongen, Seinwachtersjongen, Telefonist en Leerling in enige | 4 
graad, uitgezonderd Magazijnbeambte 

Leerling-ploegbaas wee 

Leerling-magazijnbeambte ... 

Krantejongens ... see vee vee 

    

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

15 of bij indiensttreding ... 
16 of na Iste 
17, ~«, «= de 
18 , 3&8de 
19 ,, 4dde 
20 ,  5de 
21 en boven 

n a 8. 
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Betaald als magazijnbeambte (Klas 2) 

— Tot 4s, (zonder plaatselike toelage).   
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Ewuprtoyrrs’ Pay ScHepULE—(continued). 

(¢) Rathvay Grades Enyployed at Monthly Rates. 
  
  

  

; ; Maximum Monthly Rates of Pay. 

Grade. Class. Stations or Centres. at which Plus Loval Allowance according to the District 
Les operate. in which employed. Vide Schedules 

to Regulation No. 55. 

Ambulance Room Attendant tee _— Workshops £25 10s. 
Attendant, Waiting-room and Gate (Female) _ From £5 to £11. according to valueof position occupied. 
Bookstall Attendant . _ Publicity Department From £2 to £16, according to value of position occupied. 
*Caretaker (with free quarters) _ Headquarter Offices, Johannesburg £21. 

” “ yo 1: Other Places £16. 
” ” ” wee ... | (Female) _ From £5 to £11, according to value of position occupied, 

Compound or Location Overseer (with free quarters) 1 _ £21, 
” ” ” 2 _ £17. 

Driver in Charge” _ Locomotive Depots we | £28. 
Farm Foreman (with free quarters) . ve _ £22, 
Foreman Quarryman wee ase vee -— Table Bay and J Durban £25 10s, 
Foreman Sailmaker tee tee — Durban ww | £31 10s. 
Gardener’ (with free quarters) . _— _— £20. 
Reliefman tee tee 1 _ £23. 

. we vee tee 2 _— £21. 
Sanitary Inspector wee one one _— _— £21, 
Stable Foreman wes tee tee — _ - £20. 
Stableman «... one see — — £16. 
Ticket Examiner in Charge tee to — Capetown wo | £27. . 
Wardmaster-(with free quarters)... we — Native Labour Branch Up to £21, according to value of position occupied.       
  

The foregoing rates are inclusive. No weekday overtime is allowed to employees graded at monthly rates. (See Regulation No. 94). 

*These rates are not applicable to Caretakers of Rest Room, Sidings, and Halts, who are not regarded as employees and whose remuneration is 
fixed by special agreement 

  

  

GuiMPLOYEERDEN LOONSCHEDULE—(vervolg). 

(c) Spoorweggraden in dienst tegen Maandelikse Tarieven. 
  
  

  

Maximum Maandeligse Loontarieveu. 

Stations of Middelpunten alwaar Lo - : 
Graad. Klas, : : : Plus Plaatselike Toelage, als toegekend in de 

Tarieven in werking zijn. streek waarin werkzaam. 
Zie Schedules onder Regulatic No. 55. 

Bediende, Ambulanskamer wes _ Werkplaatsen £25 10s. 

Bediende, Wachtkamer en Overweg ... (Vrouwe- _ Van £5 tot £11 naar de waarde van betrekking 
like) bekleed. 

Boekstalbediende -— Publiciteitsdepartement Van £2 tot £16 naar de waarde van betrekking 
bekleed. 

* Huisbewaarder (met viije woninug) ‘ _— Hcofdkantoren, Johannesburg #21, 

” ” ” . 1 Andere plaatsen £16, 
” ” ” (Vrouwe- _— Van £5 tot £11 naar de waarde van betrekking 

: like) bekleed. 
Compound- of Lokomotiefopzichter (met vrije 1 _ £21, 

woning) 
” ” ” ” 2 — £17. 

Machinist toezicht houdende _ Lokomotiefdepots £28, 
lua’ svoorman (met vrije woning) _— _— £22. 
Steengroevevoorm:n _ Tafelbaai en Durban ... £25, 10s. 
Voorman-zeilmaker _ Durbati £31. 10s. 
Tuinier (met vrije woning) _ _— £20. 
Aflossingsman : 1 _ £23. 

vee wee 2 _ £21, 
Sanitaire Inspekteur tee see _ _ £21. 
Stalvoorman ... wee _ = £20, 
Stalknecht : ane —_ — £15. 
Kaartjesonderzoeker in Behcer : _— Kaapstad .. £27. ; 

Ziekeafdeling-opzichter (met viije woning) _— Natur ellearbeid- afdeling Tot £21 naar de waarde van betrekking bekleed.       
  

De voorafgaande tarieven sluiten alles in. , 
(Zie Regulatie No. 94.) % 

Geen weekdaagse overtijd wordt toegekend aan gcémployeenden 3 in graden tegen maandelikse tarieven. 

* Deze tarieven zijn niet van toepassing op bewaarders van Tustkamen s, zijlijnen, halten, enz., die niet als gsémployeenden beschouwd worden, en wiens 

loon bij wijze van speciale overeenkomst vasigesteld worden,
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Emproyees’ Pay Scuepute—(contenued). 

- (d) Harbour and Floating Staff. 

Grades common to railways and harbours are included 
in Schedule (a). 

All monthly rates are inclusive and employees paid at 
such rates are not allowed overtime payment for any time 
-worked ‘beyond the normal period of duty on weekdays 
except where otherwise specially provided for. 

Employees classified in this schedule at daily rates of 
pay and working day shifts will be paid the scale of over- 
time laid down in Regulation No. 94 (2) for any time in 
excess of the ordinary shift worked on weekdays and 
between midnight Saturday and midnight Sunday. 

  

Grade. 

' Maximum 
Rate of Pay 
per Month, 

Maximum 
Rate of Pay 
per Day. 

Remarks. 

  

Baggage Attendant... 
Boatswain... soe 
Cook 

” 

Craneman 

” tee, tee 
Coxswain... tae 
Caretaker, (life-sav- 

ing apparatus) - 

. ” Wy 

Driver wa oe 

Deckhand 

Dumper Liftman 

*Diver - tee 
» (Assistant) .:. 
35  CLabonrer) ... 

+Engineer, Ist 
T ” 2ndand 8rd 

” 4thand 6th 

Ferryman 
Fireman wee 

” te we 
General Foreman 

Mossel Bay 
Greaser tes 

” we 
Ladderman ..,. os 
Landing Overseer, 

Foreman 
” » Ordinary | 

” ” wee 

»” ” 

Launch Driver 
Lighterman, Chief ... 

” 

Lighterman 
Lighter Coxswain 
+Master 
| Mate tee 

” tee was 
Mooring Attendant :— 

Ist Class vee 
2nd Class 

Port Boatman tae 
Port Coxswain 

” ” 

+S] ” 

Quartermaster 

Squad Ganger 

Shore Boatswain 
Shipwright ... 

Signalman (Marine) 
” (Assistant) 

Transporlerman 

Winchman vee 
Waterman—Chief ... 

” (Ordinary) 

Watehman 
Engineer 

” Gunior) ... 

% (Jun. rlve.)   

£22 

£16 and freeqrs. 

£14 and freeqrs. 

Up tc £29 
Up to £27. 10s. 

£26 
Up to £28 

£25. 10s. 
quarters 

£24 10s. 

and 

Up to £29 
Upto £24. 10s, 

£15 and free qrs. 
£20 and free qrs. 

£20 
£1C 

£22 and free qrs. 
£37 and free qrs. 

£20 

Up to £26   

| Up to 14/3 
Up to 11/6 

12}- 
145 

57 
4)5 m

e
 

Up to 15/6 
Up to 19/1 

12/- 
12/- 
15/7 

  

Table Bay. 
According to craft, 
Dredgers, 
Tugs.. 
Floating crane, Port 

Natal. 
Coaling plant. 

Table Bay. 

Other ports. 
5th class dredgers, 
According to craft, 
Dredgers; 
Tugs. 
Coaling plant, 

Natal. 
Port 

According to craft, 
According to craft. 

Dredgers, according to 
craft. 

Table Bay. 
Dredgers. 
Tugs. 

Tugs. 
Dredgers, 
Dredgers. 

Buffalo Harbour. 
Algoa Bay. 
Mossel Bay 

Table Bay and Port 
Natal, 

Buffalo Harbour, 

According to craft. 

According to craft. 

Buffalo Harbour. 
Walvis Bay. 
Simonstown. 
Ist class dredgers. 
Floating deck, Port 

Natal, 
Algoa Bay. 
See Artisan Pay 

Schedule. 

Coaling Plant, 
Natal. 

Dredgers, 
Table Bay. 
Table Bay and Buffalo 

Harbour. 
Dredgers. 
Wloating Crane, “Port 

Natal. . 
Floating Dock, Port 

Natal. 
Dredgers and tugs 

according to craft. 

Port 

  

* When working under water as a diver an employee will be paid special 
living pay at the rate of Ss. per hour in lieu of the rate of pay for his 

A learner diver will be paid 1s. per hour special diving 
yay for the first two months, 2s. per hour for the second two months, in 
addition to the rate of pay for his ordinary occnpation, and thereafter, if 
competent, full rate as provided for divers. 

wdinary occupation. 

+ There are certain salaried positions in these grades for the senior 
positions on large craft, 

  

GEEMPLOYEERDEN LOONSCHEDULE—(vervelg). 

(d) Hawen- en Waterpersoneel. 
Graden behorende tot spoorwegen en havens, 

schedule (a) begrepen. 
Alle maandelikse tarieven zijn 

vijn in 

insluitend en ge- 
employeerden betaald tegen zodanige tarieven worden niet 
overtijd-betaling toegekend voor enige tijd buiten het 
normale diensttijdvak op weekdagen gewerkt, behalve waar 
andersuzins speciale voorziening gemaakt is. 

Aan geémployeerden gerangschikt onder deze schedule 
tegen dagtarieven en dagtaken werkende zal de schaal 
van overtijd, neergelegd in regulatie No. 94 (2) voor enige 
tijd, de gewone taak te boven 
dagen en tussen’ middernacht 
Zondag, betaald worden. 

gaande, gewerkt op week-. 
Zaterdag en middernacht 

  

  

  

    

. Maximum Maximum 
Grand. Loontarief per | Loontarief Aanmerkingen. 

Maand. per dag. 

Bagagebediende £22 —_— Tafelbaai. 
Bootsman ... _ Tot op 14/3 | Overeenkomstig vaar- 

tuig. 
Kok _ Tot. op 11/6 | Baggermachines. 

” wee — 12]- Sleepboten. 
Kraanwerker _— 14/5 Drijvende kraan, Port 

: Natal. 
n tee see _ 15/7 Kolestelling. 

Stuurman ... ees — 14/5 —_ 
Bewaarder, Reddings- | £16 en vrije won. — Tafelbaai. 

toestel : 
» ” £14 en vrije won. — Andere Havens. 

Machinist ... _ Totop 15/6; 5de klas Bagger- 

machines. 
” we bee _ Tot op 19/1} Overeenkomstig vaar- 

tnig. 
Dekgast — 12]- Baggermachines. 

" tee wae _ 12/- Sleepboten. 
“Dumper” Liftman ... _ 15/7 |Kolestelling, Port Natal 
Duiker* _ — _— 

” bediende ... — 10/9 _ 
” (Arbeider) ... —_ 9/9 — 

Ingenienr—Istet Tot op £29 —_ Overeenkomstig vaar- 
. tuig. 

y 2de en 3det | Tot op £27. 10s — Oversonkomstig vaar 
tuig. 

” 4dde en 5de £26 — : _ 
4 wee wee Tot op £28 — Baggermachines over- 

: eenkomstig vaartuig. 
‘“Veerman — 1293 Tafelbaai. 
Stoker _ 12/3 | Baggermachines. 

” te os —_ 13]- Sleepboten. 
Algemene Voorman, £28 — — 

Mosselbaai 

Smeerder ... — 13]- Sleepboten. 
" one _ 12]8 Baggermachines. 

Ladderman wee — 12/3 Baggermachines. 
Landingsopzich te r— £25, 10s. _ _ 
Voorman : 

» Gewone _ 17]- Buffalo Haven. 
» _ 15/7 Algoabaai. 
» vee — 14/5 Mosselbaai. 

Motorbootdrijver : —_ 13]- — 

Lichterman—Hoofd... ; £25. 10s. en won. — Tafelbaaien Port Natal 
” ” £24, 10s. —_— Buffalo Haven. 

Lichterman _— 10/8 — 
Lichter Stuurman — 14/8 — 
Gezagvoerder t Tot op £29 — Overeenkomstig vaar- 

tuig. 
Stuurmant Tot op £24. 10s. _ 8 _ 

” te — Tot op 15/7 | Overeenkomstig vaar- 
Vertuier :— tnig. 

Iste Klas _— 15/6 — 
2de Klas — 12/8 —_ 

Havenbootman £15 en vrijewon. — —_ 
Havenstuurman £20 en vrije won. — Buffalo Haven. 

” £20 — Walvisbaai. 
” £16 _— Simonsstad. 

Kwartiermeester — 12/9 Iste klas Bagger- 

machine. 
Ploegbaas ... -- 14/5 Drijvend Dok, Port 

Natal. 
‘Bootsman aan wal ... _— 17j- Algoabaai. 
Scheepstimmerman ... — — Fie Werklieden Loon- 

schedule. 
Seinwachter (Zee) ... 1] £22en vrije won. _— — 

” (Hulp) ... | £17 en vrije won. — —s 
Transporterman _ 15/7 | Kolestelling, Port Natal 
Winc'man te — 12]- Baggermachines, 
Waterman —Hoofd ... £20 _ Yafelbaai. 

» ~~ Gewone... _— 13]- Tafelbaai en Buffalo- 
haven. 

Wachtman _ 11/- Baggermachines. 
Ingenienr ... £27. 10s, _ Drijvende kraan, Port 

: Natal. 
n (Jnr.) 26 _ Drijvend Dok, Port 

. Natal. 
” (Jnr. aflos.) Tot op £26 — Baggermachines en 

Sleepboten overeen- |   komstig vaartuig. 

“ Wanneer werkzaam onder water als duiker zal cen geémployeerde speciale 
duikerloon tegen het tarief van 5s. per uur in plaats van het loontarief 
your zijn gewone betrekking betaald worden. 

Leeriing-duikers zullen Is. per nur speciale duikersbetaling betaald worden 
gedurende de cerste twee maanden, 2s. per uur gedurende de volgende 
twee maanden, behalve het locntarief voor zijn gewone betrekking, 
daarna, indien bekwaam, volle tarief, zoals voorzien voor duikers. 

+ Er bestaan zekere gesalarieerde betrekkingen in deze graden voor de-senior 
betrekkingen op grote yaartuigen.
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Employees classified in this schedule at daily rates of 
pay and working day-shifts will be paid the scale of over- 
time laid down in Regulation No. 94 (2) for any time in 
‘excess of the ordinary shift worked on weekdays and 
between midnight Saturday and midnight Sunday. 

(e) Catering Grades. 

Aan geémployeerden gerangschikt onder dagtarieven. 
en dagtaken werkende zal de schaal van overtijd, neer- 
gelegd in regulatie No. 94 (2), voor enige tijd, de gewone 
taak te boven gaande, gewerkt op weekdagen en tussen 
middernacht Zaterdag en middernacht Zondag, betaald 
worden. 

(e) Graden Restauratiedepartement. 

    

Grade. Class, | Maximum Rates 

  

  

of pay per month, 

Bedding Checker ... 1 £18 
Bedding Checker .... 2 15 
Bedding Foreman... 1. 26 
Bedding Foreman... 2 20 
Bedding Porter _— . 
Bed Repairer _ 18 ance according 
Cellarman 1 18 to district im 
Cellarman wee tee 2 14 which de & loy- 
Mineral Water Foreman... 9...) — 30 a ae Rone 
Mineral Water Foreman (Assist.) — 22 ules to Regu- 
Storeman ... wee : 1 22 lation No. 55. 
Storeman ... 2 18 
Storeman ... 8 12 

Tailoress _     14 

  

The .undermentioned employees of the Catering 
Department who are allowed both full free food and sleep-- 
ing accommodation (which shall mean a reasonably fur- 
nished room) will be paid local allowance when stationed 
within a local allowance district in accordance with the 
terms of Regulation No. 55 (6). 

_ The rates shown are maximum rates for the highest 
class of work within the grade. 

The various appointments within the grades will be 
valued and paid for according to the importance of each’ 

  
  

  

appointment. 

. . Maximum 
: Grade, Class. | Rates of Pay Remarks. 

per Month. 

Refreshment Rooms. / 

Attendant, Female, Stall _— £11 Free food when on duty 
and sleeping accommo- 

. . dation when available. 

Attendant, Female, Bar _ 16 ” " ” 
Barman, Head ... see _ 22 ” ” ” 
-Barman ... te wee [Oo 21 “Sy ” ” 
Cashier, Female ... se _ 12 ” ” ” 
Chef we tee ... | Special 40 ” ” ” 
Chef oe 1° 25 ” ” ” 

Chef 2 20 ” . ” ” 

-Cook 1 15 ” ” ” 

Cook aes wee 2 10 1 w ” 
*Local Manager ... wee _— 28 ” ” 
Local Manager (Assistant) | — 23 » » ” 
*Local Manageress 1 20 7 ” n 
Local Manageress Dee 2 14 » ” ” 
Local Manageress (Assis- 

tant)... ae see — 13 
Local Manageress (Assis- 

tant), when employed in 
dual appointment with 
husband sae wee —_— 5 ” ” » 

Stallman ... we Le — 16 » ” ” 
Waiter, Heal ... ve fom 17 ” r ” 
Waiter... wee wee — i4 " » » 
Waitress ... oo wee —_ 11 ” . ” ” 

Dining-cars. 

Attendant, Bedding... _ 10 Free food and sleeping 
. accommodation when 

on duty on train. 
Attendant, Private Coach _ 20 ” ” ” 

Chef we se 1 35 » ” ” 

Chef: 2 26 |: i 
Cook 1 18 oy ” » 

Cook 2 14 . ” ” 

Pantryman _— 10 m ». ” 

Scullion _ 10 ” . ” 

Steward, Chiet 1° 2810s) ,, . ” » 

Steward, Chief 2 1 22 ” . ” 

Steward, Second ... _ 144 8] ,. » » 

Steward, Ordinary _—, 12° ” » 

Steward, Bedding - _— 14 , » »         
  

“There are salaried positions in thesé grades for céertain senior appointments, : 

14 a : : 

V4 | Plus loeal allow- 

J 

  

  

  

Graad. Klas. Maximum Loontarieven 
: : per Maand. 

Beddegoedopzichter (checker) 1 £18 | 
Beddegoedopzichter ” 2 15 . 
Beddegoedvoorman : 1 26° . 
Beddegoedvoorman 2 20 Plus plaatse- 
Beddejongen — 14 | 3s . . 
Bedhersteller —_ 18 , jie boelage, als 
Keldermeester 1 18. de ctr ok m 
Keldermeester wee we 2 14 de stree Konam, 
Mineraalwater-voorman ... wee _—- 30 | te “Sch sales . 
Mineraalwater-voorman (Asst.) ... —_ 22 | on der Re a 
Magazijnbeambte ... L 22 | te No 5B a 
Magazijnbeambte .. 2 18 ear 
Magazijnbeambte ... 3 '2 | 
Kledermaakster _ 14 J     
  

Aan de hierondergenoemde geémployeerden van het 
Restauratiedepartement aan wie beide volle vrije kost en 
slaapgelegenheid toegestaan worden (hetwelk een redelik 
gemeubileerde kamer zal betekenen) zal plaatselike toelage 
betaald worden wanneer in een plaatselike toelagekring 
gestationeerd, volgens de voorschriften van regulatie No. 

55 (6). 

De. tarieven aangegeven zijn maximum-tarieven voor 

de hoogste klas van werk in de graad. 

De verschillende aanstellingen binnen de graad zullen 

gewaardeerd en voor betaald worden volgens de belangrijk- 

heid van de aanstelling. 
  
  

  

: Maximum 

Graad. Klas, | Loontarieven Aanmerkingen, 
per Maand 

Verversingskaaners. 

Bediende, Vrouwelike win- _ £11 Vrije kost wanneer op 

‘ kel (stall.) we dienst en slaapgele- 
genheid indien be- 
schikbaar. 

Bediende, Vrouwelike Buf- — 16 nO ” ” 

fet wee vee wee aa 

Buffetbediende, Hoofd ... _ 22 . ” ” ” 

Buffetbediende . cone eee — 21 ” ” ” 

Kassier, Vrouwlike . ... — 12 ” rr " 

Chef... Speciaal 40 ” ” ” 

Chef... 1 25 ” ” ” 

Chef... 2 20 ” ” ” 

Kok ... ees 1 15 ” ” ” 

Kok... wee wee wee 2 10 ”. ” ” 

*Plaatselike Bestuurder ... _— 28 ” ” is 
 Plaatselike Bestuurder (As- 

sistent aee eee eas — 23 ” ” ” 

*Plaatselike Bestuurderes 1 20 yo 9 ” 

Plaatselike | Bestuurderes 2 14 » ” " 

Plaatselike ‘Bestunrderes : : : 

(hulp) aoe eee see _ 13 ” ” ” 

Plaatselike | Bestuurderes — 5 " ” ” 
(Assistent), indien in twe- 
ledige betrekking met 

echtgenoot geémployeerd . 

Winkelbediende, (stallman) _ 16 ” ” ” 

Hoofdtafelbediende (waiter) | - — V7 ” ” ” 

Tafelbediende a wee — 14 ” " 8 

Tafelbediende, Vrouwelike — Il ” 9 oy 

. Restauratiewagens. 

Bediende, Beddegoed wee _— 10 Vrije kost en slaapge- 
: legenheid wanneer op 

dienst-op de trein. 

Bediende, Private Rijtuig... — 20 ” ” nS 

Chef... eee aoe ses 1. 35 ” ” ” 

Chef... 2 26 ” ” ” 

Kok... 1 18 . ” ” ” 

Kok... eee 2 14 Soy. ” ” 

Dispensbediende _ 10 ” ” ” 

Koksjongen we — |, 10 ” a) ” 

Hofmeester, Hoofd 1 28. 10s. ” ” " 

Hofmeester, Hoofd 2 22 ” ” ” 

“Hofmeester, Tweede _ 14 “| oon ” . 

Hofmeester, Gewoon — 12 : ” ” ” 

Hofmeester, Beddegoed .... _ 40 » ” ”       
  

* Er zijn gesalarieerde betrekkingen in deze graden voor zekere senior 

aanstellingen. ‘ 

4
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(f) European Labourers. | 
Bates of nay per day 

plus local allowance 
according to district 
in which employed, 
vide Schedules to 
Regulation No. 55. 

Labourers under 21 years of age— 
s. d. 

At 18 or under ... 0... 2. ee ee eee 6 6 
AL 19 oc cee cee cee cee cee vee eee 7 0 
AL Q0 oo ce ce cee cee cee cee eee vee 7 6 

Labourers not less than 21 years of age— ; 
On joining ... 2.2.6. cee cae cee eee 8 0 
After six months’ service ... ... ... 8 6 

® On reaching the age of 21 the rate of 7s, 6d. will be advanced to 8s. 

After six months’ service at 8s. the rate will be advanced to 8s. 6d. per 

diem. 

CHAPTER IV. 
  

LEAVE. 

102. (1) Any permanent employee engaged on open 
lines, with the exceptions provided for in paragraphs (2) 
and (8) of this regulation, may, after the completion of 
twelve months’ continuous service, be granted 12 week- 
days’ leave per annum, accumulating up to 86 days. 

(2) Except as provided in Regulation No. 105. the 
leave to employees classified in the Artisan Pay Schedule 
is not accumulative, and the paymént to be made during 
any period of leave may not exceed the amount that would 
have been drawn had the employee been at or available 

‘for work. If, owing to the exigencies of the service, the 
annual vacation leave for which an employee is eligible 
cannot be granted during any year, it may, on the 
authority of the head of the department, be carried 
forward to the next succeeding year. As far as may be 
practicable, all leave shall be arranged to include three 
week-ends, but, subject to the terms of Regulation No. 110 
(1) (b) and (c), not more than twelve days’ or 96 hours’ 
paid leave shall be granted for any one year. 

(8) Any temporary employee engaged on open lines 
or in the Construction Department may, sfter the comple- 
tion of twelve months’ continuous service, be granted 
twelve days’ non-accumulative leave per annum. On 
appointment to permanent employment, any leave which 
the employee was eligible for at the time of such appoint- 
ment for service during the previous leave year, but not 
availed of, may be regarded as standing to nis credit. 

108. Sunday will not be reckoned as part of any 
period of leave granted either for the purpose of recording 
the leave taken or for calculating pay, provided that in 
the case of a monthly paid employee payment for the 
period of leave taken plus weekdays worked will be based 
on the number of weekdays in any pay month. 

104. After six years’ continuous service, long leave 
without pay may be allowed for a period not exceeding six 
months. Any available vacation leave with pay under 
Regulations Nos. 102 and 105 may be taken in conjunction 
with leave without pay, but the total period of absence may 
not exceed six months: Short leave without pay may be 
granted at any time at the discretion of a head of depart- 
ment. 

105. Any employee who has completed twenty years’ 
service may, in addition to the twelve days annual leave 
available under Regulation No. 102 (1). be granted a 
further period of leave of absence of nine days or 72 hours 
on full pay, making a total of twenty-one days or 168 
hours’ annual leave, and such total annual Jeave of 
twenty-one days may be accumulated up to ninety days, 
provided that in the case of any employee referred to in 
Regulation No. 102 (2) not more than fifteen days or 120 
hours per annum may be accumulated. 

106. (1) Special paid leave may be authorized by 
heads and sub-heads of departments to an employee who 
is a member of the Union Defence Forces for such periods 
as may be necessary to enable him 

(a) to proceed to and from and attend annual 
camps of training; and 

(b) to attend compulsory parades held during 
working hours in connection with non-con- 
tinuous training.in compliance with the Defence 
Act.   

(f) Europese Arbeiders. 
Loontarieven per dag plus 

plaatselike toelage vol- 
gens het distrikt waarin 
geémployeerd, zie Sche- 
dule in  Regulatie 
No. 55, 

Arbeiders onder 21 jaar— 

Op 18 of onder ... 02. 1. cee vee. 

- *Op 20 0. ce cee cee cee eee ne 
Arbeiders niet onder 21 jaar— 

Bij aanstelling... 2... 00. 2 ee 
Na zes maanden dienst... ... ... 

* Bij het bereiken van 21 jaar zal het tarief van 7s. 6d. tot 8s. verhoogd 
worden. 

C
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Na zes maanden tegen 8s. zal het tarief tot 8s. 6d. per dag verhoogd 
worden, : 

HOOFDSTUK IV. 
  

VERLOF. 

102. (1) Aan enige vast aangestelde geémployeerde 
op lijnen, met de uitzonderingen vermeld in paragrafen 
(2) en (8) van deze regulatie, kan na twaalf maanden onaf- 
gebroken dienst twaalf weekdagen verlof per jaar aan- 
groeibaar tot op 36 dagen toegekend worden. 

(2) Uitgezonderd als omschreven in regulatie No. 105 
is het verlof aan geémployeerden ingedeeld volgens de 
Handwerkslieden Loonschedule niet aangroeibaar en de 
betaling te maken gedurende enig verlofstijdvak mag het 
bedrag dat betaalbaar zou geweest zijn indien de geém- 
ployeerde op dienst of beschikbaar daarvoor geweest was 
niet te boven gaan. Indien ter oorzake van de eisen van 
de dienst het jaarlikse vakantieverlof waarop een geém- 
ployeerde gerechtigd is niet gedurende enig jaar kan toe- 
gestaan worden kan het op gezag van het hoofd van 
departement overgebracht worden. op het eerstvolgende 
jaar. Zo ver doenlik zal alle verlof zo geregeld worden 
drie weekeinden in te sluiten, doch onderworpen aan de 
voorschriften van regulatie No. 110 (1) (6) en (c) zullen 
voor niet meer dan 12 dagen of 96 uur betaald worden ge- 
durende enig enkel jaar. 

(3) Na het volbrengen van twaalf maanden onafge- 
broken dienst kan aan enige tijdelik aangestelde geém- 
ployeerde, werkzaam aan lJijnen in eksploitatie, twaalf 
dagen niet-aangroeibaar verlof per jaar toegestaan worden. 
Bij aanstelling op vaste dienst kan enig verlof waarop de 
geémployeerde ten tijde van zulke aanstelling gerechtigd 
was ten opzichte van dienst gedurende het vorige verlof- 
jaar, maar dat niet genomen was, beschouwd worden als 
aan hem gekrediteerd. 

‘108. Zondag zal niet gerekend worden als gedeelte van 
enig tijdperk van verlof toegekend, hetzij voor het doel 
van aantekening van genomen verlof of voor berekening 
van salaris, behalve dat in het geval van een maandeliks 
betaalde geémployeerde betaling voor het tiidperk van 
genomen verlof plus weekdagen gewerkt, gebaseerd zal 
worden op het aantal weekdagen in enige betaalmaand. 

104. Na zes jaar onafgebroken dienst zal lang verlof 
zonder loon voor een tijdvak zes maanden niet te boven 
gaande toegestaan mogen worden. Enig beschikbaar 
vakantieverlof met loon onder regulaties Nos. 102 en 
105 zal in samenvoeging met verlof zonder loon genomen 
mogen worden, doch het totaal tijdvak van afwezigheid 
zal zes maanden niet te boven mogen gaan. Kort verlof 
zonder betaling mag te eniger tijd toegestaan worden vol- 
gens diskretie van het hoofd van departement. 

105. Aan enige geémployeerde die 20 jaar dienst 
voltooid heeft, zal in bijvoeging bij de twaalf dagen 
jaarliks verlof beschikbaar onder regulatie No. 102 (1) 
een verder tijdperk van vakantieverlof van 9 dagen of 
72 uur met vol loon kunnen worden toegestaan, uitma- 
kende een totaal van 21 dagen of 168 uur jaarliks verlof 
en zulk totaal jaarliks verlof van 21. dagen zal kunnen 
aangroeien tot op negentig dagen behoudens dat iu 
geval van enige geémploveerde genoemd in regulatie No. 
102 (2) niet meer dan vijftien dagen of 120 uur per jaar 
verzameld kunnen worden. 

106. (1) Speciaal verlof, met behoud van loon, kan 
gemachtigd worden door hoofden en onderhoofden van 
departementen aan een geémploveerde die een lid van de 
Verdedigingsmacht is, voor zulke tijdvakken als nodig 
moge zijn hem in staat te stellen— 

(a) de jaarlikse oefeningskampen bij te wonen, met 
inbegrip van heen- en terugtocht; en 

(6) dwangparade’s gehouden gedurende werkuren 
in verband met afgebroken oefening volgens de 
Verdedigingswet bij te wonen.
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_ (2) If the special leave allowed to members of the 
Union Defence Forces is not utilized for the annual camps 
of training special paid leave not exceeding six days per 
annum may, with the approval. of the General Manager, 
be utilized to enable members of those Forces to attend 
other military manoeuvres or rifle competitions. 

(3) Pay for leave under this regulation will only be 
allowed on production by the employee concerned of a 
certificate signed by the Defence officer under whom he has 
served, reflecting the period during which he has been 
engaged on bona fide Defence duties. In addition to full 
pay from the Administration the employee will be 
permitted to retain any pay received for Defence duties. 

107. Special paid leave not exceeding six days per 
annum, unless the distance to be covered necessitates a 
longer period, may be authorized by the General Manager 
to an employee who is a member of an Ambulance Corps tc 
attend competitions in ambulance work and to. enable 
an employee to take part in Inter-Provincial Railway 
sporting competitions. 

108. An employee who has been resident and 
employed in the climatic areas defined in Regulation No. 
56 (1) for twelve months, and who draws climatic allow- 
ance, will be allowed six days’ additional non-accumulative 
leave for each completed period of twelve months he is 
actually resident and employed in such areas. 

109. (1) An employee who is stationed in a non- 
climatic area, but who has for a period of not less than 
twelve months been working not less than 25 per cent. of his 
working time in the climatic areas referred to in Regula- 
tion No. 56 (1), may be granted three days’ additional 
non-accumulative leave for each completed period of twelve 
months he has worked under the conditions laid down in 
that regulation. 

(2) After the granting of the first period of climatic 
leave, further climatic leave due under Regulation No. 108 
and paragraph (1) of this regulation may be granted at 
any time during any succeeding calendar year. 

110. (1) (a) Subject to the provisions of paragraphs 

(1) (b) or (c), (2), and (8) of this regulation, no payment 

will be made for any public holiday to an employee paid 

at a daily rate of pay, unless such employee is required to 

work on such holiday, in which case.the ordinary weekday 

rate of pay will be paid for the actual time worked. with 
a minimum of a quarter of a day’s pay. 

(b) An employee classified in the Artisan Pay 

Schedule and paid on the basis of a district standard rate 

will be granted Ist May, 16th December (Dingaan’s Day), 

Christmas Day, and Good Friday as paid holidays. Any 

such employee working on either of these days will be 

paid in accordance with paragraph 1 (a) of this regulation, 
in addition to the payment for the day as a paid holiday. 

(c) Any employee classified in the Running Staff Pay 

Schedule or the Employees’ Pay Schedule will be granted 

16th December (Dingaan’s Day), Christmas Day, and Good 
’ Friday as paid holidays. Any such employee working on 

either of these days will be paid in accordance with para- 

graph (1) (a) of this regulation in addition to the payment 
for the day as a paid holiday. 

(2) A day’s leave, or part of a day’s leave, may, where 

available, be utilized to cover a public holiday or part 
thereof on which work is not performed and payment 
made for such leave, provided application therefor is 

made during the pay month in which the public holiday 
occurs, in which event the annual leave shall be corre- 

spondingly reduced. 

(8) In the case of a Cape Fixed Establishment servant, 
if a public holiday is not worked, one of the twelve days’ 
annual leave shall be taken to cover the payment therefor 
and the annual leave correspondingly reduced, unless the 
servant shall ask that this course be not followed. 

(4) If the exigencies of the service permit a monthly- 
paid employee to be absent from duty on a public holiday, 
such absence will not involve any reduction in his monthly - 
scale of pay, nor in the scale of vacation leave allowed for . 
his grade.   

(2) Indien het speciaal verlof aan een lid van de 
Verdedigingsmacht toegestaan niet voor de jaarlikse 
oefeningskampen benuttigd wordt, kan speciaal verlof met 
behoud van loon, niet te boven gaande zes dagen per jaar, 
onder biezondere goedkeuring van de Algemene Bestuurder 
gebruikt worden om leden van die machten in staat te 
stellen andere militaire krijgsoefeningen of schiet- 
wedstrijden bij te wonen. 

. (8) Betaling voor verlof onder deze regulatie zal 
slechts toegestaan worden bij afgeving door de belang- 
hebbende geémployeerde van een certifikaat getekend door 
de Verdedigingsofficier onder wie hij gediend heeft, aan- 
tonende het tijdperk gedurende welke hij te goedertrouw 
bezig was op Verdedigingsdiensten. Behalve vol loon 
betaald door de Administratie zal de geémployeerde enig 
loon betaald voor Verdedigingsdiensten kunnen behouden. 

107. Speciaal verlof, met loon, voor niet te boven 
gaande zes dagen per jaar, tenzij de te reizen afstand een 
langer tijdvak noodzakelik maakt, kan worden toegestaan. 
door de Algemene Bestuurder aan een geémployeerde die 
een lid van een ambulancekorps is, ten einde wedstrijden 
in ambulancewerk bij te wonen, en ten einde een ge- 
employeerde in staat te stellen aan Onderlinge Provinciale 
Spoorwegspelen deel te nemen. 

108. Aan een geémployeerde die woonachtig en werk- 
zaam in de klimaatsdistrikten uitgelegd in regulatie No. 
56 (1) voor twaalf maanden geweest is, en die klimaat-. 
toelage trekt, zal 6 dagen niet-aangroeiend verlof voor elk 
voltooid tijdvak van twaalf maanden dat hij werkelik 
woonachtig en werkzaam is in zulke distrikten toegestaan 
worden. 

109. (1) Aan een geémployeerde gestationeerd in een 
niet-klimaatdistrikt maar die voor een tijdvak van niet 
minder dan twaalf maanden niet minder dan 25 percent 
van zijn werktijd in de klimaatdistrikten als uiteengezet in 
regulatie No. 56 (1), kan een extra drie dagen niet-aan- 
groeiend verlof, voor elk voltooid tijdvak van twaalf 
maanden welke hij gewerkt heeft onder de voorwaarden in 
die regulatie neergelegd, toegestaan worden. 

(2) Na het toestaan van het eerste tijdperk van 
klimaatverlof kan verder klimaatverlof toegelaten onder 
regulatie No. 108, paragraaf (1), van deze regulatie te 
eniger tijd gedurende enig daaropvolgende kalenderjaar, 
toegestaan worden. 

110. (1) (a2) Onderworpen aan de bepalingen. van 
paragrafen (1) (b) of (c), 2 en 3 van deze regulaties zal 
geen betaling voor enige publieke feestdag aan een ge- 
employeerde gerangschikt onder per dag betaalde loons- 
tarieven, tenzij van zddanige geémployeerde verlangd 
wordt op een dergelijke feestdag.te werken, in welk geval 
het gewone weekdagloontarief zal uitbetaald worden voor 
‘de feitelik gewerkte tijd, met een minimum van loon voor 
een-vierde van een dag. 

(6) Een geémployeerde omschreven in de Handwerks- 
lieden Loonschedule en die betaald wordt op de basis van 
een distrikt standaard tarief, zal Iste Mei, 16de Desember 
(Dingaansdag), Kerstfeestdag en Goede Vrijdag als 
vakantiedagen voor betaald worden. Enig zodanige ge- 
employeerde, die op een of ander van deze dagen werkt, 
zal volgens paragraaf 1 (a) van deze regulatie betaald 
worden, boven en behalve de betaling voor de dag als ’n 
vakantiedag, waarvoor betaald wordt. 

(c) Enige geéemployeerde in het treinlooppersoneel 
loonschedule of geémployeerde loonschedule geklassificeerd 
zal (Dingaansdag) 16de Desember, Kerstfeestdag en Goede 
Vrijdag als vakantiedagen met behoud van loon toege- 
staan worden. Enige zodanige geémployeerde op enige 
van deze dagen werkende zal beloond worden volgens para- 
graaf (1) (a) van dege regulatie boven en behalve de be- 
taling van de dag als vakantiedag waarvoor betaald wordt. 

(2) Verlof voor een dag of gedeelte van een dag kan, 
‘waar beschikbaar, benuttigd worden ten einde een publieke 
feestdag of deel daarvan waarop werk niet gedaan wordt te 
dekken, en kan betaling voor zulk verlof gemaakt worden, 
behoudens dat hiertoe gedurende de loonmaand waarin de 
publieke feestdag komt aanzoek wordt gedaan, in welk 
geval het jaarliks verlof dienovereenkomstig verminderd 
zal worden. 

(3) In het geval van een Kaapse Vaste Dienst dienaar, 
indien op een publieke feestdag niet gewerkt wordt, zal 
een van de twaalf dagen jaarliks verlof genomen worden 
om de betaling daarvoor te dekken en het jaarliks verlof 
dienovereenkomstig verminderd, tenzij de dienaar vraagt 
dat die handelwijze niet gevoled zal worden. 

(4) Indien de eisen van de dienst een maandeliks be- 
taalde dienaar toelaten afwezig van dienst te zijn op 
een publieke feestdag, zal zulke afwezigheid niet inhouden 
enige vermindering in zijn maandelikse loonschaal of in 
de schaal van vakantieverlof toegelaten voor zijn graad.
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LU1. (1) All leave is granted as a privilege and not as 

a right. It will be allowed subject to the exigencies of 

the service, and may be reduced, altered, or revoked at any 

time. 

(2) An employee may be required to take at any time 

any leave which is permissible under these regulations. 

(3) An employee who has proceeded on authorized 

leave may not return to duty until the full period of such 

leave has expired, unless he receives permission to do so 
from the officer who sanctioned the leave. , 

(4) An employee who fails to report himself for duty - 
to his superior officer after any period of authorized leave 
has expired will be deemed to have absented himself from 
duty without leave, and will render himself liable to be 
dealt with under the disciplinary provisions of these 
regulations (Chapter VIII). , 

(5) For leave purposes the year will be reckoned as 
the calendar year—Ist January to 31st December—but 
after the first period of leave has been taken, any further 
leave due under these regulations may be granted at any 
time within any succeeding calendar year. 

(6) Authorized paid leave will be'paid for at the scale 
of pay operative on the date on which an employee pro- 
ceeds on leave, provided that if an’ increase in: pay is 
granted to an employee whilst He is on leave any period 
of paid leave subsequent to the date from which the 
increased pay operates will be paid for at the higher scale. 

(7) An employee, other than an employee paid at a 
district standard rate, stationed in a local allowance 
district will be paid the local allowance for the district 
in which he is stationed while on paid leave of absence, 
whether during such absence he remains domiciled in the 
local allowance district or not. Local allowance will be 
paid daring unpaid leave of absence not exceeding one 
day at a time or for the first day of any period of absence 
without pay in excess of one day. 

(8) An employee promoted to the salaried staff will 
be credited with any leave which he has accumulated as 
an employee up to the date of his promotion. , 

(9) Leave, whether with or without pay, shall not be 
granted to enable an employee to, transact business or 
attend meetings or conferences for which payment is 
received by him from sources outside the Administration’s 
service. 

(10) Paid leave shall not be granted to any employee 
after he has received notice of dismissal from the service. 

(i1) Pay in lieu of leave may only be granted to an 
employee as provided in section eleven of the Service Act. 
The value of such leave as may have accrued to a deceased 
employee up to the date of his death may be paid to the 
widow and/or minor children of such employee, subject to 
a maximum payment not exceeding six months’ pay. The 
payment referred to in this paragraph may be extended to 
other dependents (as described in section fifty of the Act) 
in the entire discretion of the General Manager when in 
his opinion the degree of dependency of such relatives is 
such as to justify psyment of the value of leave accrued. 

(12) Applications for leave other than for public 
holidays, which are taken as leave under Regulation 
No. 110, must be submitted’ by an employee to his superior 
officer on the form provided at least one month before the 
date on which the leave is required, or at such earlier date 
as may be directed by the Head of the Department. 
Applications for extended leave without pay under Regu- 
lation No. 104 must be submitted at least six months before 
the date on which the leave is required. Applications 
made under exceptional circumstances which do not 
comply with this regulation will be dealt with on their 
merits. . 

122. (1) The conditions governing absence from 
duty owing to sickness or convalescence of employees who 
are members of the Sick Fund are as set forth in ‘the 
Open Thine and Construction Sick Fund Regulations. 
Any employee. who may be absent from duty owing to 
sickness may elect in respect of the sick pay available   

111. (1) Verlof wordt toegestaan als een gunst en niet 

als een recht. Het zal onderworpen aan de eisen van de 
dienst toegestaan worden en zal te eniger tijd kunnen ver- 
minderd, gewijzigd of herroepen worden. a, 

(2) Van een geémployeerde zal kunnen verlangd wor- 
den te eniger tijd verlof onder deze regulaties toegestaan 
te nemen. ; 

(3) Een geémployeerde welke op toegekend verlof is 
‘gegaan mag niet in dienst terugkeren totdat het volle tijd- 
vak van dergelijk verlof verstreken is, tenzij hij verlof van 
de ambtenaar, welke het verlof goedgekeurd heeft, ont- 
vangen heeft zulks te doen. ; 

(4) Een geémployeerde die in gebreke blijft zich voor 
dienst bij de boven hem gestelde ambtenaar te melden 
nadat enig tijdvak van toegestaan verlof verstreken is, zal 
geacht worden zich zonder verlof wit de dienst verwijderd 
te hebben en zal zich blootstellen aan behandeling onder de 
tuchtregulaties (Hoofdstuk VITI). 

(5) Voor verlofsdoeleinden zal het jaar volgens de 
kalender—l Januarie tot en met 31 Desember—berekend 
worden. Doch nadat het eerste tijdvak van verlof geno- 
men is mag te eniger tijd binnen enig daarop volgend 
kalenderjaar enig verder verlof verkrijgbaar onder deze 
regulaties toegestaan worden. 

(6) Verlof met behoud van loon toegestaan zal worden 
berekend en betaald tegen de schaal van loon van kracht 
‘op de datum waarop een geémployeerde op verlof gaat, 
voorbehoudens dat indien een vermeerdering van loon toe- 
gekend wordt aan een geémployeerde, terwijl hij op verlof 
is, enig tijdvak van verlof met loon na de datum van af 
welk het vermeerderde loon van kracht is zal worden be- 
zoldigd tegen de hogere schaal. 

(7) Een geémployeerde, met uitzondering van een ge-: 
employeerde tegen een distrikt standaard tarief betaald, 
gestationeerd in een plaatselike toelagekring, zal toege- 
laten worden, terwijl op verlof met loon, de plaatselike 
toelage voor de kring waarin hij gestationeerd is te trekken. 
indien gedurende zulke afwezigheid hij. woonachtig blijft 
in de plaatselike toclagekring of niet. Plaatselike toelage 
zal gedurende verlof zonder loon betaald worden, voor een 
dag op een tijd niet te boven gaande, of voor de eerste dag 
van enig tijdvak van afwezigheid zonder loon boven een 
ag. ; 

(8) Een geémployeerde, verhoogd tot het gesalarieerd 
personeel, zal enig verlof dat hij tot die tijd heeft laten 
aangroeien in de graad van geémployeerde met zich in de 
verhoogde graad medevoeren. 

(9) Geen verlof, met of zonder behoud van loon, zal 
toegestaan worden ten einde geémployeerden in staat te 
stellen: bezigheid te verrichten of vergaderingen. of kon- 
ferenties bij] te wonen waarvoor zij betaling ontvangen uit 
bronnen buiten de dienst van de. Administratie. 

(10) Verlof met behoud van loon zal niet aan een ge- ~ 
employeerde toegestaan worden nadat hij kennisgeving van 
ontslag uit de dienst verkregen heeft. 

(11) Betaling in plaats van verlof kan alleen toege- 
staan worden aan een dienaar zoals voorzien in afdeling elf 
van de wet. De waarde van zodanig verlof als aangegroeid 
mag zijn voor een overleden geémployeerde totop de datum 
van zijn dood kan aan de weduwe en/of minderjarige 
kinderen van zodanige geémployeerde betaald worden, 
onderworpen aan een maximum betaling, loon voor zes 
maanden niet te boven gaande. De betaling waarnaar in 
deze paragraaf wordt verwezen kan op andere afhankeliken 
toegepast worden (als omschreven in afdeling vijfixg van 
de wet) geheel onderworpen aan het oordeel van de Alge- 
mene Bestuurder, indien de mate van afhankelikheid van 
zodanige betrekkingen, volgens zijn zienswijze zodanig 
zijn als om betaling voor de waarde van aangegroeid ver- 
lof te rechtvaardigen. 

(12) Aanvragen voor verlof, behalve die voor publieke 
feestdagen, welke onder regulatie No. 110 als verlof 
genomen worden, moeten door de geémployeerde aan de 
boven hem gestelde ambtenaar op het voorgeschreven 
formulier ten minste één maand véér de datum waarop 
zulk verlof verlangd wordt of op zodanige vroegere 
datum als door het hoofd van het departement moge voor- 
geschreven worden, overgelegd worden. Aanvragen voor 
uitgebreid verlof zonder Joon onder regulatie No. 104 
moeten ten minste zes maanden véér de datum waarop 
zulk verlof verlangd wordt ingeleverd worden. Aan- 
vragen. gemaakt onder buitengewone omstandigheden 
welke niet volgens deze regulatie in orde zijn zullen op 
hun meriten behandeld worden. - 

_ 112. (1) De voorwaarden, afwezigheid van dienst ter 
oorzake van ziekte of herstel van geémployeerden, die 
‘eden van het Ziekefonds zijn, regelende, zijn zodanig als 
in dé Open Lijnen en Konstruktie Ziekefondsregulaties 
uiteengezet. Enige geémployeerde, die ter oorzake van 
aiekte afwezig van dienst moge zijn kan beslissen ten
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under ‘the Sick Fund Regulations to have the period 
_ concerned or such portion thereof as may be available 
regarded as vacation leave under these regulations, pro-. 
vided that he shall only be paid therefor the difference 
between the sick pay received from the sick fund and the 
ordinary scale of pay applicable. Should an employee fall 
sick whilst absent on vacation leave with pay, such leave 
shali ke exhausted before the provisions of the Sick Fund 
Regulations are applied. 

(2) Any employee who is a contributor to the Cape 
Civil Service Pension Fund, and who at the date of Union 
was allowed the privilege of full pay whilst absent from 
duty owing to sickness, and any employee who was stationed 
at Buffalo Harbour and allowed full pay whilst absent from 
duty owing to sickness prior to Ist January, 1909, will 
continue to be paid by the Administration the difference 
‘between his ordinary scale of pay, including any local 
allowance applicable, and the sick pay paid by the Sick 
Fund, for:the period allowed under the Sick Fund Regula- 

. tions, subject to the conditions as set forth in such regula- 
tions being complied with, provided that the General 
Manager may, in cases of pressing necessity, authorize an 
extension of the payment for absence owing to sickness 
and convalescence beyond the period provided in the Sick 
Fund Regulations where in his opinion the circumstances 
justify such a course. 

(3) Any ex-Natal Government Railways’ employee 
’ who was a member of the Wages Staff covered by the terms 

of Notice M. No. 9, dated 26th May, 1909, issued by the 
General Manager of the late Natal Government Railways 
(i.e. all staff other than those paid by annual salary), and 
who has not elected to become a member of the South 
African Railways and Harbours Sick Fund, will continue 
to be paid for absence from duty on account of sickness’ 
according to the scale operative at the date of Union. 

(4) Any, local allowance which may be applicable will 
be paid whilst an employee is absent from duty owing to 
sickness, in addition to the sick pay payable under the 
provisions of the Sick Fund Regulations or this regulation. 

(5) Any employee who is incapacitated from duty by 
malarial fever contracted whilst working for the Adminis- 
tration in a climatic allowance area will be paid by the 
Administration the difference between the sick pay paid 
by the Sick Fund and one-half of his substantive or district 
standard rate of pay, as the case may be, for any period 
not exceeding three months in any one period of twelve 
months. Special consideration will also be given to cases 
of employees stationed in non-climatic allowance areas 
incapacitated from duty by malarial fever contracted 
whilst working in a climatic allowance area. 

118. (1) Any employee who is injured on duty shall, 
if his condition permits, report or cause to be reported to . 
his superior officer before leaving his station or depot, or as 
soon thereafter as circumstances will permit, that he has 
been injured, and furnish particulars of the nature of his 
injuries and the names of any servants who witnessed the 
occurrence. In addition, the, employee’s superior officer 
shall obtain any necessary particulars of: the occurrence - 
from such witnesses .on separate memoranda and shall 
forward such memoranda to the head or sub-head of his 
department, together with a report. ~ 

(2) Any employee who is incapacitated from duty in 
consequence of an injury arising’ out of and in the course 
of his work will, provided the Administration is satisfied 
the accident has not been due to the negligence of such 
employee, and the necessary medical certificate is 
furnished, and subject to the terms of paragraph (7) of this 
regulation, be granted by the Administration for such 
period as he is incapacitated his ordinary rate of pay 
(including any allowance granted in lieu of quarters), less 
any sick pay allowed for such period under the Sick Fund 
Regulations or otherwise paid by the Administration under 
Regulation No. 112 (3). An employee, other than an 
‘employee paid a district standard rate of pay, stationed 
in a-local allowance district will be paid local allowance - 
for the number of weekdays, including any public holiday, . 
that he may be absent on account’ of such injury. Any ' 
climatic allowance permissible may also be paid.   
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opzichte. van het ziekeloon beschikbaar onder de Zieke- 
- fondsregulaties, het betrokkene tijdperk of zulk deel daar- 
van als beschikbaar moge zijn te doen beschouwen als 
vakantieverlof onder deze regulaties, voorbehouden dat hij 
daarvoor slechts het verschil tussen het ziekeloon ont- 
vangen van het Ziekefonds en de gewone loonschaal toe- 
passelik zal betaald worden. Indien een geémployeerde 
ziek wordt terwijl afwezig op vakantieverlof met loon, zal 
de voorzieningen van het Ziekefonds niet van toepassing 
zijn voordat zodanig verlof volbracht is. 

(2) Enige geémployeerde die een bijdrager is aan het 
Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds, en die op datum 

_van Unie het voorrecht van vol loon terwijl afwezig van 

~~
 

dienst ter oorzake van ziekte toegelaten werd, en enige 
geémployeerde die gestationeerd was te Buffalo Haven en 
vol loon toegekend werd, terwijl ter oorzake van ziekte 
afwezig van. dienst véér 1 Januarie 1909, zal aanhouden 
door de Administratie betaald te worden het verschil 
tussen zijn gewone schaal van loon, insluitend enige plaat- 
selike toelage toepasselik, en het ziekeloon betaald door 
het Ziekefonds, voor het tijdperk toegelaten onder de 
Ziekefondsregulaties, onderworpen aan nakoming van de 
voorwaarden in zodanige regulaties uiteengezet, voorbehou- 
dende dat de Algemene Bestuurder in gevallen van drin- 
gende nodd kan goedkeuren een verlenging van de betaling 
voor afwezigheid ter oorzake van ziekte en herstel boven 
het tijdperk voorgeschreven in de Ziekefondsregulaties 

' wanneer, zijns inziens, de omstandigheden zulke handel- 
wijze rechtvaardigen. 

(3) Enige gewezen Natal Goevernementspoorwegen 
geémployeerde die een lid was van het Loonpersoneel 
gedekt door de termen van Kennisgeving M. No. 9, dato 
26 Mei 1909, uitgereikt door.de Algemene Bestuurder van 
de gewezen Natal Goevernementspoorwegen (d.w.z., al 
personeel behalve die met jaarliks salaris betaald), en die 
niet gekozen heeft een lid te worden van -het YZuidafri- 
kaanse Spoorwegen- en Havens Ziekefonds, zal aanhouden 
betaald te worden voor afwezigheid van dienst ter oorzake 
van ziekte volgens de schaal hem regelende bij de datum 
van Unie. ; 

(4) Enige toepasselik plaatselike toelage zal betaald 
worden terwijl een geémployeerde ter oorzake van ziekte 
afwezig van dienst is, in bijvoeging tot het ziekeloon 
betaalbaar onder de voorzieningen van de Ziekefonds- 
regulaties of deze regulatie. 

(5) Enige geémployeerde die voor dienst onbekwaam 
gemaakt is door moeraskoorts op de hals gehaald terwijl 
werkzaam voor de Administratie in een klimaattoelage- 
distrikt, zal door de Administratie worden betaald het 

’ verschil tussen het ziekeloon betaald door het Ziekefonds 
en een helft van zijn zelfstandig loon of distrikt standaard 
tarief van loon, naar het geval mag zijn voor enig tijdperk 
geen drie maanden te boven gaande in enig één tijdperk 
van twaalf maanden. Speciale overweging zal ook 
gegeven- worden aan gevallen van geémployeerden 
gestationeerd in niet-klimaattoelage-distrikten, onbekwaam 
voor dienst gemaakt door moeraskoorts op de hals gehaald 
terwijl werkzaam in een klimaattoelage-distrikt. 

118. (1) Enige geémployeerde in dienst  letsel 
bekomen hebbende zal indien zijn toestand dit toelaat, aan 
zijn boven hem staande ambtenaar voordat hij ‘zijn station — 
of depot verlaat of zo spoedig daarna als omstandigheden 
‘dit toelaten verslag uithbrengen of doen witbrengen 
betreffende dat hij letsel bekomen heeft en zal hij de 
biezonderheden betreffende de aard van zijn letsel en de 
namen van enige dienaren bij het geval tegenwoordig 
geweest zijnde moeten vermelden. - Verder zal de boven 
deze geémployeerde staande ambtenaar enige nodige bie- 
zonderheden van het geval van zodanige getuigen in de 
vorm van afgescheidene beknopte mededeling verkrijgen 
en deze aan het hoofd of onderhoofd van zijn departement 
zamen met een verslag toekomen. 

(2) Enige geémployeerde ongeschikt voor dienst ten- 
gevolge van letset als een gevolg van of door zijn dienst 
veroorzaakt zal, mits het ongeval niet, in de opinje van 
de Administratie, aan onachtzaamheid van zodanige 
geémployeerde te wijten is, en het vereiste seneeskundige 
certifikaat overgelegd wordt, en onderworpen aan de 
bepalingen van paragraaf 7 van deze regulatie, door de 
Administratie zijn gewone tarief van betaling (insluitende 
enige toelage toegestaan in plaats van woning) verminderd 
met enig ziek loon onder de Ziekefondsregulaties voor 
zodanig tijdperk, of anderszins betaald door de Admini- 
stratie onder regulatie No. 112 (3), toegekend worden. 
Een geémployeerde met uitzondering van een geémploy- 
eerde tegen een distrikt standaard tarief van loon betaald 
gestationeerd in een plaatselik toelage-distrikt zal worden 
betaald plaatselike toelage voor het getal weekdagen, in- 
sluitende enige publieke feestdag, dat hij ter oorgake van 
zulk letsel afwezig moge zijn, en ook ‘enige vergunbare 
klimaattoelage. - 

v
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(3) If any injury occurs to an employee whilst he 1s 

acting in a grade other than his own for which he has 

been temporarily granted a higher rate of pay under these 

regulations, such higher rate of pay will apply during his 

incapacitation. ; 

(4) Any employee of the Catering Department who 

is allowed free rations as part of his remuneration and 

who is absent from duty owing to an injury received on 

duty may be granted an allowance m lieu of rations at 

the rate of £3 per month, in addition to any pay pert- 

missible under paragraph (2) of this regulation. 

(5) If an employee sustains an injury through ‘his own 

wilful or serious misconduct, or through his.own gross 

carelessness, the Administration may in its discretion 

withhold payment of “injury on duty’”’ pay. 

(6) If an injured employee is incapacitated for a period 

exceeding three months the General Manager may allow 

“injury on duty’? pay for any further period that may be 

necessary for his recovery, or may in his discretion. deal 

with the case under the provisions of the Workmen's 

Compensation Act, 1914, or any amendment thereof. If. 

the’ case is so dealt with, the employee’s service with the 

Administration will, subject to provisions of _the Act, 

automatically terminate on payment of compensation for 

any permanent or partial disablement sustained. ° 

(7) Any payment made under this regulation shall be 

made in lieu of any payments which the Administration 

might otherwise have to make by way of periodical pay- 

ments in terms of Schedule 1 (a) of the Workmen’s 

Compensation Act, 1914, or any amendment thereof, and 

in so far as the payments made by the Administration are 

in excess of the amounts due under the Workmen’s Com- 

pensation Act they shall be deemed to be payment on 

account of any amount that may become due as compensa- 

tion for partial or total disablement. . 

(8) No employee who makes application to the Court 

for periodical payments unders the Workmen’s Compensa- 

tion Act, 1914, or any amendment thereof, shall from the 

date of such application be entitled to any of the benefits 

conferred by this regulation. 

114, Any employee in receipt of a monthly rate of 

pay who is absent from duty owing to sickness or injury 

received on duty properly certified to by a medical officer 

(a Railway Medical Officer in the case of members of the 

South African Railways and Harbours Sick Fund) will, 

subject to the terms of Regulation No. 113 (5) in the case 

of injury on duty, be paid for the number of weekdays 

_ worked and the number of weekdays absent on the basis 

of the number of weekdays in the month. 

115. Payment for leave in the case of an employee in 

receipt of a monthly rate of pay will be based on the 

number of weekdays included in such leave, Sundays being 

treated as unpaid leave in terms of Regulation No. 103. 

When -a public holiday falls within any period of paid 

leave granted toa monthly paid employee it will be treated 
as part of such leave. 

116. The following officers are authorized to grant 

leave in accordance with these regulations : -— 

General Manager For any period. 

Chief Civil Engineer | 
Chief Mechanical Engineer 
Assistant General Managers 
Chief Railway Storekeeper 
Chief Accountant . 
Secretary to the Railways and 

Harbours Board 

Director of Railways 
Divisional Superintendents 
Catering Manager 
Mechanical Engineers 
Assistant Chief Railway Storekeeper 
Railway Storekeepers 
Such other officers as may be 

authorized by the General 
Manager from time to time 

For any period 
not exceeding 
six months. 

For any period 
not exceeding 

. three months, 

117. Notwithstanding the provisions of the foregoing 
regulations, special leave of absence may be granted by 

the General Manager without pay or with full or partial   
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(3) Indien een geémployeerde enig letsel bekomt 

terwijl hij waarnemend is in een graad behalve zijn 

-eigene, waarvoor hij tijdig toegestaan is geworden een 

hoger loontarief onder deze regulaties, zal zodanig hoger 

loontarief gelden gedurende zijn ongeschiktheid. 

(4) Enige geémployeerde van het Restauratie-departe- 

ment die vrije kost krijgt als deel van zijn bezoldiging en 

die afwezig van dienst is ter oorzake van een letsel in 

dienst bekomen, kan worden toegestaan een toelage in 

plaats van kost tegen £3 per maand, in bijvoeging aan 

enig loon die vergunbaar moge zijn onder paragraaf (2) 

van deze regulatie. ; 
(5) Indien een geémployeerde door eigen moedwillig 

of ernstig wangedrag of door eigen grove zorgeloosheid 

letsel bekomt, kan de Administratie volgens eigen oordeel, 
betaling van loon bij letsel op dienst terughouden. 

(6) Indien een gekwetste geémployeerde voor een 
tijdperk van meer dan drie maanden ongeschikt is 
geworden, kan de Algemene Bestuurder betaling van loon 
bij letsel op dienst voor enig verder tijdperk nodig voor 
zijn herstelling kunnen toestaan, of kan naar eigen oordeel 
het geval volgens de voorzieningen van de Werkmans Ver- 
goedingswet, 1914, of enige wijziging daarvan, kunnen 
behandelen. Indien het geval van de geémployeerde alzo 
behandeld wordt zal zijn dienst met de Administratie, 
onderworpen aan voorzieningen van de wet bij de. betaling 
van vergoeding voor enige blijvende of gedeéltelike onge- ~ 
schiktheid als ondergaan zijnde uit’ de aard van de zaak, 
een einde nemen. 

(7) Enige betaling onder deze regulatie gedaan zal 
gemaakt worden in plaats van enige betalingen welke de - 
Administratie anderszins te doen zoude hebben door 
middel van periodieke betalingen volgens Schedule 1 (a) 
van de Werklieden Vergoedingswet, 1914, of enige wijzi- 
ging daarvan, en voor zoverre de betalingen door de 
Administratie gedaan de bedragen verschuldigd onder de 
Werklieden Vergoedingswet te boven gaan, gullen ij 
genomen worden betaling te zijn op rekening van enig 
bedrag dat moge verschuldigd worden als vergoeding voor 
gedeeltelike of totale ongeschiktheid. 

(8) Geen geémployeerde, die applikatie bij het Hof 
maakt voor periodieke betalingen onder de Werklieden 
Vergoedingswet, 1914, of enige wijzigingen daarvan, zal . 
van af datum van zodanige applikatie gerechtigd. zijn op 
enige der gunsten door deze regulatie toegekend. 

114. Enige geémployeerde die tegen een maandeliks 
tarief van loon betaald wordt die van dienst afwezig is ter 
oorzake van ziekte of letsel in dienst bekomen, behoorlik 
gecertificeerd door een geneesheer (een Spoorweg Genees- 
kundige Ambtenaar in geval van leden van het Zuidafri- 
kaanse Spoorwegen en Havens Ziekefonds) zal, onder- 
hevig aan de termen van regulatie No. 1138 (5) in geval van 
letsel in dienst, voor het getal weekdagen gewerkt en het 
getal dagen afwezig op de basis van het getal weekdagen 
in de maand betaald worden. 

115. Betaling voor verlof in geval van een geém- 
ployeerde die tegen een maandelikse tarief van loon be- 
taald wordt, zal op het getal weekdagen inbegrepenh in 
zodanig verlof, gebaseerd wordén, Zondagen gerekend te 
worden als verlof zonder betaling in termen van regulatie 
No. 103. Wanneer een publieke vakantiedag binnen enig 

_ tiydvak van betaald verlof toegestaan aan een maandelikse 
betaalde geémployeerde, valt,-zal het als gedeelte van z0- 
danig verlof-gerekend worden. 

116. De volgende ambtenaren zijn gemachtigd vol- 
. gens deze regulaties verlof toe te kennen :— 
De Algemene Bestuurder 
De Hoofd Civiele Ingenieur 
De Hoofd Werktuigkundige Ingenieur 
Assistent Algemene Bestuurders 
De Hoofd-spoorwegmagazijnmeester © 
De Hoofdboekhouder 
Sekretaris van de Spoorweg- en 

Havensraad 

Direkteur van Spoorwegen 
Afdelingsuperintendenten 
De Bestuurder Restauratiedienst 
De Werktuigkundige Ingenieurs 
Assistent Hoofdspoorwegmagazijn- 

_ Teester 
De Spoorwegmagazijnmeesters 
Zulke andere ambtenaren als van tijd 

tot tijd hiertoe door de Algemene 
Bestuurder gemachtigd 

117. Niettegenstaande de voorzieningen van de voor- 
gaande regulaties zal speciaal verlof zonder loon of met vol 

of gedeeltelik loon door de Algemene Bestuurder bij zaken 

van dringende noodzakelikheid gegeven kunnen worden, 

Voor enig tijdvak. 

Voor enig tijdvak 
zes maanden 
niet te boven 
gaande. 

Voor enig tijdvak 
drie maanden 
niet te boven 
gaande.
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pay in cases of pressing necessity where in his opinion the 
circumstances justify such a course, provided no vacation 
leave or insufficient vacation leave is available under the 
regulations. 

118. The Administration may authorize the granting 
of special leave for special purposes with or without pay 
as in its discretion it may deem necessary. 

CHAPTER V. 

TRAVELLING AND RELIEVING EXPENSES. 

  

ARTISANS, SKILLED LapourErs, AND LABOURERS 
CLASSIFIED IN THE ARTISAN Pay SCHEDULE. 

119; Any employee classified in the Artisan Pay 
Schedule other than an electrician, wireman, or other 
servant governed by Regulation. No. 125, who is 
required to work at a station, place, or depot which is not 
more than two miles from his headquarters will be required 
to take up duty at such station, place, or depot at the same 
time, and to complete the same working hours, on the 
same conditions as if he were working at his headquarters. 

120. Any such employee who for the purpose of per- 
forming repair or nther work travels to a station or place 
which is more than two miles distant from the station at 
which he is employed will, subject to the provisions of 
Regulation No. 181 (1) (6), be paid as follows :— 

(1) For any period of absence not excceding 96 
hours— 

(a) For any time which 
falls within ordinary 
workshop hours :— 

Working, waiting, 
or travelling ... Full time. 

(6) For any time before - 
or after ordinary 

~ workshop hours :— 
Whilst actually 

working ... ... ... Overtime or Sunday time as 
the case may be. 

(c) For any time on a 
Sunday or public 
holiday, or on a Satur- 
day (after the usual 
Saturday working 
hours) which falls 
within the workshop 
hours applicable on 
Mondays to Fridays 
Inclusive : Whilst 
travelling or waiting 
for a train, hefore 
commencing or after 
completion of a job... 

(d) For the first nine 
hours absence before, 
after, or between _ 
ordinary workshop | 
hours not paid for 
under regulation No. 
120 (1) (6) or (e)— 

First two hours ... 
Next seven hours... 

(e) For any period subse- 
guent to the conclu- 
sion of the time paid 
for under Regulation 
No. 120 (1) (d) 

Straight time. 

Half-time. 
Straight time. 

Travelling expenses at the 
rate of 34d. per hour. - 

(f) If an employee who is regularly employed in a 
workshop or running shed is sent to an out-station 
on duty, the travelling expense allowance of 34d. per 
hour will operate during the whole period of his 
absence, excepting during the travelling or waiting 
time paid for at half or full time rates, in terms of 
Regulation No. 120 (1) (d). 

(2) For any period of absence exceeding 96 hours— 
(a) For any time which : 

falls within ordinary 
workshop hours :— 

Working, waiting, 
or travelling -... 

(6) For any time before 
or after ordinary 

‘ workshop hours :— 
- Whilst actually 

working ... ... .. ..- Overtime or Sunday time, as 
the case may be. 

Full time.   

waar zijns inziens de omstandigheden gulke handelwijze 
rechtvaardigen, onder voorbehoud dat geen vakantieverlof 
of onvoldoend vakantieverlof onder deze regulaties beschik- 

aar is. 
118. De Administratie kan de toekenning van speciaal 

verlof voor biezondere doeleinden goedkeuren, met of 
‘ zonder behoud van loon, zoals zij naar mening mag nodig 
achten. 

  

HOOFDSTUK V. 

Rets- en AFLOSSINGSONKOSTEN. 
  

  

HANDWERKSLIEDEN, BEDREVEN ARBEIDERS EN ARBEIDERS 
ONDER DE HANDWERKSLIEDEN SCHEDULE GERANGSCHIKT. 

119. Van enig geémployeerde onder de Handwerks- 
lieden Loonschedule opgenomen behalve een elektricién, 
draadlegger of ander dienaar vallende onder regulatie 
No. 125, van wie verlangd wordt op een station, plaats 
of depot, niet meer dan twee mijl van zijn standplaats 
(“‘ headquarters ’’) verwijderd, te werken, zal gevorderd 
worden zijn arbeid op zodanig station, plaats of depot op 
dezelfde tijd aan te vangen en gedurende hetzelfde aanial 
-werkuren te werken, onder dezelfde voorwaarden alsof hij 
op zijn standplaats werkzaam was. 

120. Enig zodanig. geémployeerde die, ten einde 
herstellings- of ander werk te doen, naar een station of 
plaats meer dan twee mijl van zijn standplaats verwijderd 
moet reizen, zal, onderworpen aan de voorzieningen van 
regulatie No. 181 (1) (b), betaald worden als volgt:— 
(1) Voor enig tejdvak van afwezigheid 96 uur niet te boven 

gaande :— 
(a) Voor enige tijd gedu- 

rende gewone werk- 
plaatsuren —- Indien 
werkzaam, wachtend 
of reizend ... . . Volle tijd. . 

(b) Voor enige tijd vdéér of 
na gewone werkplaats- 
uren—Terwijl werkelik 
werkzaam ... ... ... ... Overtijd ‘of Zondagtijd al 

naar het geval mag zijn. 
‘c) Voor enige tijd op een 

Zondag of  publieke 
vakantiedag, of op een: 
Zaferdag (na de ge- 
wone werkuren) welke 
binnen de werkuren 
van toepassing op 
Maandagen tot Vrij- 
dagen inbegrepen val- 
len: Terwijl reizend 
of wachtend op een 
trein, véér aanvang 
of na voltooiing van 
een diensttijd ... ... ... 

(d) Voor de eerste negen 
uren afwezigheid voor, 
na, of tussen gewone 
werkuren —~" waarvoor 
niet betaald wordt 
onder Regulatie ‘ No. 
120 (1) (8) of (c)— 

Eerste twee uren ... 
Volgende zeven uren 

(e) Voor enig tijdperk na 
de voltooiing van de 
tijd waarvoor betaald 
is onder regulatie No.. 
120 (1) (d):.., wey ee oe 

Gewone tijd. 

Halve tijd. 
Gewone tijd. 

Reisonkosten 
tarief van 34d. per uur. 

(}) Indien enige geémployeerde die geregeld in een werk- 
plaats of tremloods geémployeerd wordt, naar een 
buitenstation op dienst gezonden wordt, zal de reis- 
onkostentoelage van 34d. per uur gedurende de 
gehele tijd van zijn afwezigheid, van toepassing zijn, 
met uitzondering van de tijd opgenomen met reizen 
of wachten hetaald tegen halve of voltijd tarieven in 

_ _termen van regulatie No. 120 (1) (dj). * 
(2) Voor enig tujdvak van afwezigherd 96 uur te boven 

gaande :— 
(a) Voor enige tijd gedu- 

rende gewone werk- 
plaatsuren — Indien 
werkzaam, . wachtend 
of reizend ... . . Volle tijd. 

(b) Voor enige tijd véér of 
na gewone werkplaats- 
-uren—-Terwijl werke- 
lik werkzaam ... ... ... 

* naar het geval mag zijn. 

tegen “het 

Overtijd of Zondagtijd, al
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(c) For any time before 
or after ordinary 
workshop hours not 
otherwise paid for :— 

Whilst actually 
travelling from 
job to job or re- 
turning to head- 
quarters on com- 
pletion of work... Half-time, subject to a 

maximum of five hours’ 
pay for any one journey. 

(d) For the whole period 
of absence... .......... Out-working allowance of 

4s. 6d. for each night 
the employee is not 
able to return to his 
depot station before mid- 
night, provided that the 
total payment under 
paragraphs (2) (c) and 
2 (d) of this regulation 
shall not be less than the 
total payment which 
would be made under 
paragraphs (1). (c), (1) 
(d), (1) (@), and (1) () 
(where applicable) of this 
regulation for the first 
96 hours of the same 
period of absence. 

Where hut, tent, or 
other Departmental 
accommodation is used a 
deduction of 1s. Gd. per 
night must be made from 
the amount payable. 

_ (8) Any employee working at a station away from his 
headquarters and drawing expenses under the provisions of 
this regulation, who in the course of his duty returns 
temporarily to his headquarters to obtain material or for 
some other purpose shall not be entitled to expenses for the 
period spent at his headquarters, but the period spent 
away from his headquarters before and after such visit 
shall be treated as one period of absence for the purpose of ' 
assessing the expenses payable. 

127. Any employee ordered to work at a station away 
from his headquarters must obtain instructions from his 
‘foreman as to whether he is required to return at night 
or ‘to remain at the station at which he is to work. 

322. (1) Any employee other than those referred to 
in Regulation No. 129 working temporarily at a station or 
place away from his headquarters may, on obtaining the 
necessary authority from his superior officer, visit his home 
at week-ends on the following conditions :— 

(a) If working within | . 
150 miles of his >. Once a week in his own time. 
headquarters i 

Once 'a fortnight if the 
train service permits of 

‘the employee travelling 
and returning in his own 
time and enables him to 
start work at the proper 
time on the Monday 
morning, or once a month 
if the train service— 
elther goods or passenger 
—does not permit of the 
employee travelling and 
returning in his own time, 
in which case the em- 
ployee will be allowed to 
travel partly in the Ad- 
ministration’s time, pro- 
vided that not more than 

‘four. hours time shall be 
allowed for this purpose. 
Ti any other time is 
occupied on the journey 

(hy if working, more 
than 150 miles 
‘from his head- 
quarters 

  (for.   it - will: not be paid 

(c) Voor enige tijd voor of 
na gewone werkuren 
waarvoor niet anders- 
zins betaald :— 

Terwijl werkelik rei- 
zende van het ene 
werk naar het 
andere of naar 
hoofdkwartieren te- ( 
rugkeren of -bij 
voltooiing van het 
werk ,.. ... . Halve tijd onderworpen aan 

een maximum van vijf 
uur loon voer enige enkele 
reis. 

(d) Voor de’ gehele tijd- \ ; 
perk van afwezigheid . Afwezigheid op dienst, toe- 

lage van 4s. 6d. voor elke 
nacht gedurende welke de 
geémployeerde niet in 
staat is voor myldernacht 
naar zijn depotstation te- 
rug te keren, mits het 
totale loon onder para- 
grafen (2) (c) en (2) (d) 
van deze regulatie niet 
minder zal zijn dan het 
totale loon welke onder 
paragrafen (1) (ce), (1) (d@), 
(1) (e), (1) () (waar van 
toepassing) van deze regu- 
latie, voor de eerste 96 
uren van dezelfde tijd van 
afwezigheid, gemaakt zou 
worden. 

Waar van hut, tent of 
andere departementale ak- 
komodatie gebruik  ge- 
maakt wordt, moet een 
vermindering van Is. 6d. 
per nacht van het bedrag 
betaalbaar gemaakt wor- 
den. 

3) Enige geémployeerde werkzaam op een station van 
zijn hoofdkwartieren verwijderd,'en onkosten onder de 
yoorzieningen van deze regulatie ontvangt, die in de loop 
van zijn dienst tijdelik naar zijn hoofdkwartieren terug- 
keert om materialen te halen of voor enig ander doel zal 
niet gerechtigd zijn op onkosten voor het tijdperk op zijn 
hoofdkwartieren doorgebracht, doch het tijdperk doorge- 
bracht terwijl afwezig van hoofdkwartieren voor en na 
zodanig bezoek zal voor het doel van berekening van 
onkosten betaalbaar, als één tijdperk beschouwd worden. 

121. Enig geémployeerde bevolen op cen station ver- 
wijderd van zijn standplaats te werken moet instrukties 
van zijn voorman verkrijgen of hij des avonds moet terug- 
keren of bij het station, waar hij werkt, blijven. 

122. (1) Enige geémployeerde ander dan die vermeld 
in regulatie No. 129 tijdelik werkzaam op een station 
of plaats van zijn standplaats verwijderd, kan, indien de 
nodige machtiging daartoe van de boven hem gestelde 
ambtenaar verkregen wordt, gedurende het einde van de 
week zijn woonplaats. hezoeken onder de volgende voor- 
waarden : — ; i 

a) Indien werkzaam bin- - ae 
( ) Ine 150 mijl afstand \ Eens in elke week in zijn 

-. elgen tijd. 
van zijn standplaats | 

Kens in elke veertien dagen 
indien de treindienst toe- 
laat dat de geémployeerde 
reist en terugkeert in zijn 
eigen tijd en hem in staat 
stelt met werk aan te 
vangen op de rechte tijd 
op Maandagmorgen, of 
eens in de maand, indien 
de treindienst—if goedere- 
of personetrein—niet toe- 
laat dat de geémployeerde 
‘heen en weer kan gaan in 
zijn eigen tijd, in welk 
geval de geémployeerde 
toegelaten zal worden te 

. Teizen gedeeltelik in de 
tijd van de Administratie, 
voorbehouden dat niet 
meer dan vier uur voor dit 
dsel toegelaten zal wor- 
den. Voor enige andere 

’ tijd aan de reis besteed zal 
niet betaald worden. 

(b) Indien werkzaam |. 
meer dan 150 mijl 
afstand van zijn | 
standplaats 
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(2) Outworking allowances or other expenses will' not 
‘be paid for any nights or periods occupied in travelling to 
or from headquarters to enable an employee to visit his 
home, but a -workman’s travelling pass may be utilized for 
the purpose. 

128. Any employee engaged on contract or the bonus- 
earning system in operation in the workshops will be 
allowed the travelling expenses or outworking allowance 
provided in these regulations unless the price of snch work 
1s specifically fixed to include all travellmg time and 
travelling expenses. 

Att EMPLOYEES EXCEPT 

(a) THosrk GovERNED By Reautarions Nos. 119 to 
128; O 

(6) Drivers, Firemen, Guarps, 
Examiners Working Trains; 

AND ‘TICKET 

(c) Enecrrictans, WIREMEN, AND OTHER SERVANTS , 
GOVERNED BY RecuLation No. 125; 

(d) Carerinc STAFF GOVERNED BY REGULATION 
No. 126. 

(e) EMPLOYEES GOVERNED BY Recuiation No. 127. 

324. (1) Any employee (other than a driver, fireman, 
guard, or ticket examiner when working trains, an elec- 
trician, wireman, or other servant governed by Regulation 
No. 125, an employee attached to the Catering Staff 
governed by Regulation No. 126, or an employee governed 
by Regulation No. 127) who is required to travel on duty 
away from his headquarters for a short period and not 
for the purpose of relieving (when Regulation No. 128 is 
applicable), and who is unable with reasonable convenience 
to return to his headquarters each day for a proper period 

‘“of rest, will be paid travelling expenses at the rate of 
sad. per hour for each and every hour or part of an hour 
absent. 

(2) If the employee can with reasonable convenience 
return to his headquarters each day for a proper period of 
rest he will be paid expenses according to the following 
scale :— 

; s. d. 
For any period of absence not exceeding six 

‘hours, but covering an ordinary meal 
Time 0.0. oe ee ce cee cee ee te ee ee eee eee DT 6 

For any period of absence exceeding six 
hours, but not exceeding ten hours ... ... 2 6 

For any period of absence exceeding ten. hours, the 
tariff hourly rate of 34d. 

These expenses are not permissible if the employee 
can with reasonable convenience be allowed to go home for 
meals, . i oi 

(3) Any truck repairer, carriage and wagon examiner, 
‘or pumper who is sent from his home station or depot . 
for the purpose of performing repair work at a distant 
station after the expiration of his ordinary day’s work, or 

‘ who, having left his station or depot before completing 
his period of duty, and has not returned thereto before 
the time of expiration of his ordinary day’s work, may be 
paid not less than the expenses applicable to artisans, 
skilled labourers, and labourers classified in the Artisan 
Pay Schedule, as provided in Regulation No. 120.in lieu 
of those laid down in this regulation. 

(4) An employee of any department other than the 
Catering Department who is required'to travel in an official 

_ coach as a saloon attendant will not be provided with food 
_ by the department, but will be paid expenses at the rate 

of 24d. per hour for each and every ‘hour absent from his 
headquarters. No other expenses or overtime payments are 
made in such cases. 

(5) The terms of paragraphs (1), (2), and (3) of this 
regulation will not apply to an employee working on 
‘a tug, dredger, etc., when detailed for special duty with 
his craft away from his headquarters. Where free food is 
provided on board by the Administration in such cases the 
employee concerned will be paid an expense of 2s. 6d. for 
any day or part of a day for the first thirty days’ absence, 

- and Is. 6d. for any day or part of a day exceeding thirty 
days, but not’exceeding a further ninety days. Where 
free food is not supplied, twice the foregoing expenses may 

“ be allowed. ~ oe   

(2) Afwezicheid op dienst of andere onkosten zullen 
niet ultbetaald worden voor enige nachten of tijdvakken 
doorgebracht met reizen van of naar standplaatsen, ten 
einde een geémployeerde in staat te stellen zijn woonplaats 
te bezoeken, doch mogen werkmansreispassen voor dit doel 
gebruikt worden. 

128. Aan enig geémployeerde op kontrakt- of stuk- 
werk werkzaam, zal de schaal van reis- of afwezigheid op 
dienstonkosten in deze regulaties omschreven toegestaan. 
worden, tenzij de prijs van het aangenomen werk of stuk- 
werk in het biezonder zodanig vastgesteld is als alle reistijd 
en reiskosten te omvatten. 

ALLE GEEMPLOYEERDEN, BEHALVE 
(a) DIE VALLENDE ONDER REGULATIES Nos. 119 tor 

EN MET 123; 
(b) MacHInIstTEN, Stokers, KonDUKTEURS EN 

KaarTJESONDERZOERERS OP TREINEN WERK- 
_ ZAAM; 

(c) ELexrRictins, DRAADLEGGERS EN ANDERE 
DIENAREN VALLENDE ONDER REGULATIE No. 125; 

(d) RESTAURATIEPERSONEEL VALLENDE ONDER REGU- 
LATIE No, 126; 

(e) GEEMPLOYEERDEN VALLENDE ONDER REGULATIE 
No. 127. 

124. (1) Een geémployeerde {behalve een machinist, 
stoker, kondukteur of kaartjesonderzoeker, terwijl op 
treindienst, een elektricién, draadlegger of ander dienaar 
vallende onder regulatie No. 125, een geémployeerde -van 
het Restauratiepersoneel vallende. onder regulatie No. 
126, of een ‘geémployeerde vallende onder regulatie No. 
127) van wie verlangd wordt op dienst te reizen van af 
zijn eigen standplaats voor een kort tijdvak, en niet op 
vervangingsdienst,- als wanneer regulatie No. 128 van 
toepassing is, en die niet in staat is met redelik gerief 
naar zijn standplaats elke dag voor een behoorlike rusttijd 
terug te keren, zal reisonkosten betaald worden tegen het 
tarief van 3$d. per uur voor elk en ieder uur of gedeelte 
van een uur dat hij afwezig is. ae 

(2) Indien de geémployeerde met redelike geriefelik- 
heid elke dag naar zijn standplaats kan terugkomen voor 
een behoorlik tijdvak van rust, zal hij onkosten betaald 
worden volgens de volgende schaal : — a 

s. d. 
Voor enig tijdvak van afwezigheid niet te 

boven gaande zes uur maar dekkende 
een gewone maaltijd ...... 00.00... LT 6 

Voor enig tijdvak van afwezigheid zes uur te 
boven g@aande, maar niet tien uur te 
boven gaande ... 0.0. ... cece cee eee ee ee 2 OD 

Voor enig tijdvak van afwezigheid tien uur te 
boven gaande, het uurtarief van 3$d. 

Deze onkosten zijn niet vergunbaar indien de 
geémployeerde met redelike geriefelikheid kan worden toe- 
gelaten naar zijn woonplaats voor zijn maaltijd te gaan. 

(3). Enige goederewagenhersteller, rijtuig- en wagen- 
onderzoeker of pomper, die van of zijn eigen station of 
depot gezonden is ten einde herstellingswerk te doen bij 
een afgelegen station na de afloop van zijn gewoon dag- 
werk, of die van zijn eigen station of depot weggegaan 
zijnde alvorens zijn diensttijdvak voltooid te hebben 
daarnaar niet teruggekeerd is voor de eindigingstijd van 
mijn gewoon dagwerk, kan worden betaald niet minder 
dan de onkosten toepasselik op handwerkslieden, bedreven 
arbeiders en arbeiders in de Handwerkslieden Loon- 
schedule ingedeeld als voorzien in regulatie No. 120. in 
plaats van die neergelegd in deze regulatie. 

(4) Hen geémployeerde van enig departement, behalve 
het restauratie-departement, gelast in een officieel rijtuig 
te reizen als salonbediende, zal niet door het departement 
yan kost worden voorzien, maar zal onkosten worden 
betaald tegen 24d. per uur voor ieder en elk uur afwezig 
yan zijn depot of station. Geen andere onkosten of over- 
tijdbetalingen worden in zulke gevallen gemaakt. 

(5) De bepalingen van paragrafen (1), (2) en (3) | 
van deze regulatie zuJlen niet van toepassing zijn op 
een geémployeerde, werkzaam op een sleepboot, bagger- 
machine, enz., wanneer hij weggezonden wordt voor 
speciale dienst van ziju standplaats. .Wanneer de Admini- 
stratie vrije kost aan boord verschaft, zal in zulke gevallen 
aan de betrokkene geémployeerde betaald worden 2s. 6d. 
voor enige dag of gedeelte van ’n dag voor de eerste dertig 
dagen van afwezigheid, en 1s. 6d. voor enige dag of ge- 
deelte van ’n dag boven de dertig dagen, maar niet 90 
dagen te boven gaande. Wanneer geen vrije kost wordt 
verschaft, kan het dubbele van het voorgaande in rekening 
worden gebracht. -
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(6) Where a pumper is required to attend to two or 

more pumping stations and is absent from Iris home station 

other than during the hours of his ordinary shift, he will 

be paid expenses for the whole period absent in accord- 

- ance with the provision of paragraph (1) of this regulation. 

(7) Any tranship porter, tranship checker, or other 

employee acting in tHat capacity who is sent 

from his home station or depot and is required 

to travel by train to assist in connection with 

tranship or other similar work, will not be paid 

expenses in terms of this regulation, but for any period 

booked off at an out station will be allowed the scale of 

booking off expenses applicable under Regulation No. 79. 

125. An electrician, wireman, signal fitter, and any 

servant working with those employees employed on district 

duty, whether remunerated at an annual salary, monthly or 

daily rate.of pay, including those remunerated at district 

standard rates of pay, will not be paid travelling expenses 

for journeys made along the section of. line the telegraph 

or signal maintenance of which they are responsible for, 

except in the following circumstances :— 

(a) If called out from his depot station after the 
expiration of his ordinary day’s work; 

(b) if, having left his depot station during his 
ordinary working hours, he has not returned 
thereto before the expiration of his ordinary 
day’s work; or 

(c) if called out from his depot station before the 
- commencement of his ordinary working hours. 

Expenses where due will be paid according to the 

stale applicable under Regulation No. 120, subject in the 

case of servants remunerated at an annual or monthly 

inclusive scale of pay to the provisions of Regulation No. 
Bl. 

126. (1) An employee attached to the Catering 

Department travelling on duty as a passenger by train or 

on a dining-car travelling spare is allowed free food, and 

at any station other than his headquarters station will, if 

sleeping accommodation on train or in catering quarters is 

-not provided, be allowed the following scale of expenses : — 

Local manager, local manageress, chief steward, 
chef, and dining-car storekeeper paid at 
monthly or daily rates ... ... 4s, 6d. per night. 

Any other employee ... ... ... ... 38. 6d. per night. 

(2). If free food is not provided by the Catering 
Department the following allowances will be made :— 

Local manager, local manageress, chief steward, 
chef, and dining-car storekeeper paid at 
monthly or daily rates ... ... ... 2s. per meal. 

Any other employee ... ... ... ... 1s. 6d. per meal. 

GancERS anpD Sus-GaNGERS EMPLOYED ON RELAYING, 

RESLEEPERING, oR BatiasTinc Worn, aNnD FENCERS. 

127..(1) Any ganger or sub-ganger taken from his 

permanent length and temporarily employed on relaying, 

resleepering, special ballasting, or other work of a 
similar nature, who is not specially appointed for the 

work and is away from his headquarters and unable to 

return to his home-each night, will be paid a special 

expense not exceeding 8s. per diem for the period absent, 

~ end not the tariff of expenses applicable under Regulation 

No. 128. 

(2) A ganger temporarily employed on ballasting or 

relaying work away from his own length may be allowed 

the privileges provided in Regulation No. 122. 

(8) A fencer, other than one specially engaged for a 
gpecifie work, will be paid the special expenses provided 

for in patagraph (1) of this regulation when working away 
‘from his headquarters. 

ALL EMPLOYEES, EXCEPT WHERE OTHERWISE STATED. 

128. (1) Any employee other than those covered by 

Regulation No. 127 who is required to relieve or perform 
duty ata station or depot away from his headquarters will 
be paid expenses according to the following scale: — 

(a) If the employee can with reasonable convenience 
return to his headquarters each day for a 
proper period of rest:-— 

s. d. 
For any period of absence not ex- 

ceeding six hours, but covering 
an ordinary meal time ... ... ... 1 6   

(6) Als ’n pomper benodigd is voor twee of meer pomp- 

stations en afwezig is van zijn standplaats behalve dan 

gedurende zijn. gewone diensturen, zal hem vergoeding 

worden betaald voor de hele termijn, die hij afwezig is 
volgens paragraaf (1) van deze regulatie. 

(7) Aan enige overladingskruier of oyerladingsladings- 
meester of ander geémployeerde in zodanige hoedanigheid 
agerende, die van zijn huis, station of depot verzonden 
wordt, en van wie verwacht wordt per trein te reizen om 
behulpzaam te zijn in verband met overladings of ander 
soortgelijk werk, zal niet onkosten in termen van deze 
regulatie betaald worden, doch zal voor enige tijdperk op 
een buitenstation afgetekend de schaal van aftekenings- 
onkosten, van toepassing onder regulatie No. 79, toege- 
staan worden. 

125, Een elektricién, draadlegger, seinbankwerker en’ 
enige dienaar werkend met die geémployeerden werkzaam 
op distriktsdienst, indien betaald tegen jaarliks salaris, 
maandeliks of dageliks loontarief, insluitende die betaald 
tegen. distrikt standaard Joontarieven, zal niet betaald 
worden voor reisonkosten van tochten gemaakt over het 
deel der lijn ten opzichte waarvan zij verantwoordelik zijn 
het telegraaf- of seininrichting te onderhouden behalve in 
de volgende omstandigheden :— 

(a) Wanneer van zijn depotstation weggeroepen na 
verloop, van zijn gewone dagswerk; 

(b) indien hij zijn depotstation gedurende de 
gewone werkuren verlaten heeft en niet is terug- 
gekeerd véér verloop van zijn dagswerk; of 

(c) weggeroepen van zijn depotstation véér zijn 
_ gewone werkuren begonnen zijn. . 

Onkosten kunnen, waar verschuldigd, betaald worden 
tegen de schaal van toepassing onder regulatie No. 120, 
onderworpen aan de bepalingen van regulatie No. 131 in 
het geval van bedienden beloond tegen een jaarlikse of 
maandelikse inklusieve schaai van betaling. 

126. (1) Aan een geémployeerde van het Restauratie- 
departement op dienst als cen reiziger per trein of op een 
restauratiewagen als een spaarhand reizende, is vrij 
voedsel toegestaan, en op enig station behalve zijn hoofd- 
kwartier-station zal, indien slaapgelegenheid op trein of 
in restauratiekamers niet voorzien is, de volgende schaal 
van onkosten toegestaan worden :— ; 

Plaatselike bestuurder, plaatselike bestuurderes, 
hoofdhofmeester, chef en restauratiewagen 
magazijnmeester betaald tegen maandelikse of 
dagelikse tarieven ... ... ... 43. Gd. per nacht. 

Enige andere geémployeerde ... 3s. 6d. per nacht. 
(2) Indien’ vrij voedsel niet door het Restauratie- 

departement voorzien is zullen de volgende toelagen ge- 
maakt worden :— 

Plaatselike bestuurders, plaatselike bestuurderes, 
hoofdhofmeeste?, chef en restauratiewagen 
magazijnmeester betaald tegen maandelikse of 
dagelikse tarieven ... ... ... ... 2s. per maal. 

Enige andere geémployeerde ... Is. Gd. per maal. 

PLOEGBAZEN EN ONDERPLOEGBAZEN WEREZAAM 4AN HER- 
LEGGING, .WEDER-DWARSLEGGING oF BALLASTVOOR- 

ZIENING EN OMHEINERS, 
127. (1) Enige ploegbaas of onderploegbaas van af 

zijn permanente baanlengte en tijdelik werkzaam met her- 
legging, weder-dwarslegging, speciale ballastneerlegging 
of ander werk van dergelijke aard, en die afwezig van zijn 
hoofdkwartieren is en onmogelik naar zijn woonplaats elke 
nacht kan terugkeren, zal worden betaald een som niet te 
boven gaande 3s. per dag als speciale onkosten voor het 
afwezig tijdvak, en niet het onkostetarief van toepassing 
onder regulatie No. 128. 

(2) Fen ploegbaas tijdelik werkzaam op ballast of 
herleggingswerk yan zijn eigen baanlengte kan worden toe- 
gestaan de voorrechten vermeld in regulatie No. 122. 

(8) Een heiningmaker die gebruikt wordt anders dan 
voor een speciaal werk zal de speciale onkosten vergoed 
krijgen waarin voorzien is in paragraaf (1) bij deze regu- 
latie, als hij buiten zijn standplaats werkt. 

ALLE GEBMPLOYEERDEN BEHALVE WAAR ANDERS VERMELD. 

128: (1) Aan enig geémployeerde behalve die val- 
lende onder regulatie No. 127, die verlangd wordt 
aflossingswerk op dienst bij een station of depot afgelegen 
yan zijn standplaats te doen, zal’ worden betaald onkosten 
tegen de volgende schaal :— 

(a) Indien de geémployeerde met redelik gerief elke 
dag naar zijn standplaats kan terugkeren voor 
een beboorlik tijdvak van rust :— . 

s. d. 
Voor enige- afwezigheidstijd. niet te 

boven gaande zes uur maar in- 
sluitende een gewone maaltijd...... 1 6
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oo : s d 
For any period of absence exceeding 

six hours, but not exceeding ten 
Hours 22. ce vee cee eee ee eee ee OG 

For-any. period of absence exceeding ten 
hours, the tariff hourly rate of 34d. 

' These expenses are not permissible where an employee 
can with reasonable convenience be allowed to proceed to 
his home for meals. If an employee travels from his head- 
quarters to the same station daily for any period exceeding 
fourteen days and the period of absence exceeds 10 hours 
each day, paragraph (b) of this regulation shall apply. 

(b) If the employee is unable with reasonable con- 
venience to return to his headquarters each day 
for a proper period of rest:— 

For any period not exceeding fourteen days 
at one station, 384d. per hour—7s. per 
day of twenty-four hours. 

For any period at the same station, beyond 
fourteen days, but not exceeding a 
further seventy-six days, 2id. per 
hour—4s. 6d. per day of twenty-four 
hours. , 

Any employee: who occupies a rest-room at a station 
- at which he is relieving will be charged therefor at the 
rate of 1s. per night, maximum 20s. per month, and: such 
charge shall be deducted from the expenses payable to him. 

(2) (a) If owing to prolonged absence: from head- 

quarters on relief or special duty an employee (except a 

driver, fireman, guard, ticket examiner, or any other 

employee working trains who are not paid expenses whilst 

so employed) is drawing at any town or place a reduced 

scale of travelling or relieving expenses, he shall if he is 

required temporarily to leave such town or place again 

become entitled to the full tariff travelling expenses from — 

the time-of leaving until such time as he xeturns to the 
station at which he is on relief or special duty, when he 
shall again become subject to the reduced scale. 
BL flfiut til ulin wis Siecle 

(b) If in the course of such movements he visits his 
headquarters all travelling expenses will cease from the 
time of arrival thereat until departure therefrom. 

“em 

LG be   

(c) In the case of any employee whose duties in any 

relief capacity involve travelling over a ‘section of the line, 

the full tariff travelling expenses will operate for a period 

‘of fourteen days calculated from the date of taking up 

relief duty at the station or depot forming his temporary 
headquarters, irrespective of whether he may be travelling 

over the section of the line on which his’ relief duties take 

him or not. so 

; For any subsequent period up to-a further seventy-six 

days the reduced tariff will apply, subject to payment of 

full expenses when travelling away from his temporary 
headquarters. , 

ioe 

(d) No expenses shall be permissible whilst an 

employee is on leave of absence or when he returns to his 

home for week-ends or on other occasions. 

(e) In no case under the provisions of this regulation 

shall temporary absence from the town or place at: which 

an employee is relieving interrupt the operation of the 

reduced scale of travelling or relieving expenses on, his 

return to the station at which he is employed on relief or 

special duty, but such temporary absence shall not curtail 

‘the period during which the reduced scale applies, except 

as provided in paragraph (c) of this regulation. = 

(f) Full tariff travelling expenses will be paid for the 

time occupied in travelling when finally returning to his 

headquarters after a period of relief or special duty. 

. (3) (a) Any employee, other than an employee classi- 

“fed in the Artisan Pay Schedule, stationed in a local 

allowance district who proceeds on bona fide relief duty to 

a. district in which a lower local allowance operates or'to a 

district in which no local allowance is paid, shall continue   

. . . se ‘8 d. 

Voor enige afwezigheidstijd zes uur te 
boven gaande, maar niet tien uur te 
boven gaande ... 0. 6. cee cee eee 2 6 

Voor enige afwezigheidstijd boven tien 
uur, het uur-tarief 33d. 
Deze onkosten zijn niet vergunbaar waar 

een geémployeerde met redelik gerief kan toe- 
gelaten worden naar huis voor maaltijden te 
gaan. Indien een geémployeerde dageliks van 
zijn hoofdkwartieren naar hetzelfde station 
reist, voor enig tijdperk veertien dagen te ~ 
boven gaande, en het tijdperk van afwezigheid 
tien uur elke dag te boven gaat, zal paragraaf 
(b) van deze regulatie van toepassing zijn. 

(b) Indien de geémployeerde niet in staat is met 
'  vedelik gerief naar zijn standplaats elke dag 

terug te keren voor een behoorlik tijdvak van 
rust :— 
Voor enig tijdvak niet te boven gaande veertien 

dagen bij een station, 34d. per uur—7s. 
per dag van vier en twintig uur. 

Voor enig tijdvak bij hetzelfde station, meer 
dan veertien dagen maar niet te boven 
gaande een verdere zes en zeventig dagen, 
2id. per uur—4s. 6d. per dag van Vier en 
twintlg uur. 

Van enige geémployeerde die een rustkamer bij een 
station alwaar hij aflost gebruikt, zal worden geéist be- 
taling tegen 1s. per nacht, maximum 20s. per maand, en 
dezelve zal afgetrokken worden van de onkosten aan hem 
verschuldigd. , 

(2) (a) Indien ter corzake van verlengde afwezigheid 
van’ zijn standplaats op aflossings- of biezondere dienst, 
een geémployeerde (uitgezonderd een machinist, stoker, 
kondukteur, kaartjesonderzoeker of enige andere geémploy- 
eerde van het treinpersoneel die geen onkosten gedurende 
werk ontvangen), te enige stad of plaats een verminderde 
schaal van reis- of aflossingsonkosten betaald wordt, zal 
hij indien genoodzaakt zulke stad of plaats tijdelik te ver- 
laten, weder gerechtigd worden op het vol reisonkostetarief 
van af de tijd van vertrek tot op zulke tijd als hij terug- 
keert naar het station waar hij op aflossings- of biezondere 
dienst is, wanneer hij weder onder de verminderde schaal 
-gal komen. 

(b) Indien gedurende zodanig reizen hij zijn stand- 

plaats bezoekt, zullen alle ‘reisonkosten staken vanaf tijd 

van aankomst tot op vertrek daarvan. 

(c) In het geval van enige geémployeerde wiens 

diensten in enige aflossingshoedanigheid reizen over een 

gedeelte van de lijn insluit, zal het volle tarief yan reis- 

onkosten van toepassing zijn voor een tijdperk van veer- 

tien dagen gerekend van af de datum waarop hij met 

aflossingsdienst op het station of depot, welke tijdelik zijn 

hoofdkwartieren uitmaakt, begint, afgezien of hij over het 

-gedeelte van de lijn waarover zijn aflossingsdiensten hem 

nemen, mag reizen of niet. 

Voor enig daaropvolgend tijdperk tot op een verder 

zes en zeventig dagen zal het verminderde tarief van toe- 

‘passing zijn, onderworpen aan betaling van volle onkosten 

wanneer op reis van zijn tijdelike hoofdkwartiere verwij- 

‘derd. 

(d) Geen onkosten zijn vergunbaar terwijl een geém- 

ployeerde op vakantieverlof is of wanneer hij naar zijn 

woonplaats terugkeert voor het einde van de week af op 

andere gelegenheden. 

(e) In geen geval onder de voorzieningen van deze 

regulatie zal tijdelike afwezigheid van de stad of plaats 

alwaar de geémployeerde aflossingsdienst doet, de werking 

van de verminderde schaal van reizen- of aflossingsonkosten 

bij zijn terugkomst aan het station alwaar hij geémploy- 

eerd is op aflossings- of biezondere dienst, -verhinderen, 

doch zodanige tijdelike afwezigheid zal het tijdperk gedu- 

rende hetwelk de verminderde schaal van toepassing 1s, 

niet verkorten, behalve als voorzien in paragraaf (¢) van 

déze regulatie. 

(f) Vol tarief reisonkosten zullen worden betaald voor 

. de ‘tijd besteed aan het reizen wanneer uiteindelik naar 

- standplaats terugkerende na een tijdvak van aflossings- of 

speciale dienst. 

(3) (2) Enige geémployeerde behalve een_ -ge- 

employeerde omschreven in de Handwerkslieden Loon- 

schedule en gestationeerd in een plaatselike-toclagedisirikt, 

welke op bona fide aflossingswerk naar een distrikt gaat 

alwaar een lagere plaatselike toelage in werking is, of wel 

naar een distrikt alwaar geen plaatselike toelage uitbetaald 

wordt, zal voortgaan de plaatselike toelage van het distrikt 

alwaar vast gestationeerd’ gedurende een tijdperk zes
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to draw the local allowance of the district in which he is 
permanently stationed for a period not exceeding six 
months, provided that prolonged periods of relief duty 
involving expenditure under this regulation shal] not be 
arranged unless the circumstances are wholly exceptional. 
Local allowances are not paid to employees stationed in 
non-local allowance districts who are required to relieve 
or perform duty at a station in a local allowance district. 

(b) Any employee classifiel in the Artisan Pay 
Schedule and paid a district standard rate who proceeds 
on bona fide relief duty to a district in which a lower or 
higher district rate operates shall continue to draw the 
rate for the district in which he is permanently stationed 
for a period not exceeding six months, provided that pro- - 
longed periods of relief duty involving expenditure under 
this regulation shall not be arranged unless the circum- 
stances are wholly exceptional. Higher district standard 
rates are not paid to employees stationed im lower rated 
districts who are required to relieve or perform duty at a 
station placed in such higher rated district. 

(4) An employee absent from his headquarters on 
relief or special duty who may be prevented from attend- 
ing duty on account of sickness covered by the usual 
medical certificate, and not being ina state of health per- 
mitting of his return to headquarters, may, where in the 
opinion of the General Manager the circumstances justify 
such a course, be allowed to continue to draw such reliev- 
ing expenses as may have been ‘applicable or would have 
become applicable provided the employee continues to 
remain at the place at which he was relieving. If the 
‘employee should proceed on leave of absence on account 
of sickness and thereafter returns to duty at the place at 
which he was previously performing special or relief duty, 
expenses shall not be paid during such absence, but the 
absence shall not interrupt the reduced scale of expenses 
which would have been applicable had he remained con- 
tinuously on the special or relief duty. 

129. (1) Employees specially engaged for construc- 
tion work will be appointed to and stationed on the line 
under construction and will not be paid out-working allow- 
ance or other travelling expenses when required to proceed 
from. point to point on such construction work, except as 
provided for in paragraph (2) of. this regulation. 

(2) A construction employee who is required to pro- 
ceed on special duty from the point at which he is working 
to some other point on the line under construction and is 
temporarily absent on duty overnight from his head- 
quarters will be paid night-out ‘expenses at the rate of 
4s. 6d. for each night’s absence (less Is. 6d. per night when 
hut, tent, or other departmental accommodation is pro- 
vided) for a period not exceeding ten consecutive days. 

If such an employee is required to travel away from 
the construction line on which he is employed, the ordinary 
tariff of expenses applicable to an open lines employee may 
be paid, 

(3) Employees specially engaged for work at an out- 
side station will be appointed to and stationed. at such 
place and will not be paid out-working allowance or other 
travelling expenses, when required to proceed from point — 
to point on such work. 

~~ 180. (1) When an employee 1s transferred from ‘one 
station to another to meet the exigencies of the service, and 
not as a punishment or at his own. request, he may be 
allowed travelling expenses at the rate.of 34d. per hour. 
If he is a married man occupying a house he may be 
allowed time, not exceeding one day, off duty with pay to . 
pack and dispatch his household furniture and personal 
effects, and not exceeding one day off duty with pay at his 
destination to unpack his furniture and effects. ~~ 

(2) Cartage will be performed free of charge to the 
employee under the circumstances detailed in paragraph 
(1) of this regulation at stations where the work is done 

_by the Administration; otherwise reasonable out-of- 
pocket expenses will be allowed for the cost of removing 
the furniture from the employee’s residence tothe station 
and from the station to the new domicile.   

maanden niet te boven gaande te trekken, onder voorbe- 
houd dat verlengde tijdvakken van aflossingsdienst, on- 
kosten onder deze regulatie teweegbrengende,. niet zullen 
verordend worden tenzij onder geheel buitengewone om- 
standigheden. Plaatselike toelagen worden niet betaald 

-aan geémployeerden gestationeerd in niet-plaatselike-toe- 
lagedistrikten van wie verlangd wordt bij een station in 
een plaatselike-toelagedistrikt af te lossen. , 

(b) Enige geémployeerde omschreven in de Hand- 
werkslieden Schedule en betaald tegen een distrikt 
standaard tarief, en die op bona fide aflossingswerk naar 
een distrikt gaat waarin een lager of. noger distrikt tarief 
van toepassing is, zal voortgaan het -tarief te trekken voor 
het distrikt waarin hij permanent gestationeerd is voor een 
tijdperk niet te boven gaande zes maanden, met dien ver- 
stande echter dat lange tijdperken voor aflossingswerk die 
uitgaven in verband met deze regulatie met zich meebren- 
gen, zullen niet geregeld worden tenzij de omstandigheden 
helemaal buitengewoon zijn. Hogere distrikt standaard 
tarieven zullen niet betaald worden aan geémployeerden 
gestationeerd in distrikten met lagere tarieven, die ver- 
langd worden af te lossen of dienstplicht te verrichten bij .. 
een station gelegen in zodanig distrikt waar hoger tarieven 
_van toepassing zijn. 

(4) Een geémployeerde afwezig van zijn standplaats 
op aflossings- of biezondere dienst, die verhinderd mag 
zijn van dienst te doen ter oorzake van ziekte gedekt door 
het gewoon geneeskundig certifikaat, en niet in een ge- 

_sondheidstoestand zijnde zijn terugtocht naar zijn stand- 
plaats toelatende, kan, waar in de mening van de Alge- 
mene. Bestuurder de omstandigheden zulke handelwijze 
rechtvaardigen, toegelaten worden aan te houden met het 
trekken van zcdanige aflossingsonkosten als mogen toe- 
passelik geweest zijn of zouden toepasselik worden, mits 
dat de geémployeerde aanhoudt te blijven op de plaats 
alwaar hij afgelost heeft. Indien de geémployeerde 
-vakantieverlof zou nemen ter oorzake van zlekte en daarna 
op dienst terugkeert bij de plaats waar hij tevoren biezon- 
deré of aflossingsdienst deed, zullen onkosten niet betaald 
worden gedurende zulke afwezigheid, maar de afwezigheid 
zal niet de verminderde schaal van onkosten afbreken 
welke van toepassing zou geweest zijn indien hij onafge- 
broken op de speciale of aflossingsdienst ware gebleven. 

129. (1) Geéemployeerden in het biezonder in dienst 
genomen voér aanlegwerk, zullen op de lijn onder aanleg 
aangesteld en gestationeerd worden, en zal aan hen geen 
op-dienst-afwezigheid toelage of andere reiskosten uitbe- 
taald worden wanneer zij van plaats tot plaats op zulk aan- 
legwerk moeten gaan, uitgezonderd als voorzien in para- 
graaf (2) van deze regulatie. 

(2) Een konstruktie-geémployeerde die verlangd wordt 
zich op speciale dienst van het punt alwaar hij werkzaam 
is, naar een ander plaats op de lijn onder konstruktie te 
begeven en tijdelik gedurende de nacht van zijn hoofd- - 
kwartieren op dienst afwezig is zal nacht-uit-onkosten 
_betaald worden tegen het tarief van 4s. 6d. voor elke nacht 
van afwezigheid (min Is. 6d. per nacht indien hut, tent of 
ander departementale akkomodatie voorzien is) voor een 
tijdperk niet te boven gaande tien achtereenvolgende 
dagen. ; 

Indien van een zodanige geémployeerde verwacht 
wordt op reis te gaan verwijderd van de lijn onder kon- 
struktie waarop hij werkzaam: is, kan het gewone tarief 
van onkosten van toepassing op een openlijn-ge- 
employeerde betaald worden. 

(3) Geémployeerden speciaal in dienst genomen voor 
werk bij een buitenstation, zullen op zodanige plaats aan- 
gesteld en gestationeerd worden, en aan hen zullen geen 
afwezigheid-op-dienst toelage of andere reiskosten uitbe- 
taald worden wanneer zij van plaats tot plaats op zwk 
werk moeten gaan. 

130. (1) Wanneer een geémployeerde van een station 
naar een ander overgeplaatst wordt, ten einde in de be- 
hoeften van de dienst te voorzien en niet bij wijze van 
straf, of op eigen verzoek, zullen hem reiskosten tegen 
34d. per uur toegestaan worden, en indien gehuwd en een 
huis bewonende, kan tijd niet te boven gaande één dag vrij 
van dienst met behoud van loon voor het verpakken en 
verzenden van zijn meubels en persoonlike cigendommen 
en niet te boven gaande een dag vrij van dienst met 
behoud van loon voor het uitpakken daarvan te zijner be- 
steniming, toegestaan worden. 

(2) Transport zal gratis'verleend worden aan de ge- 
employeerde onder de omstandigheden witeengezet in 
paragraaf (1) van deze regulatie bij stations waar het werk 
‘deor de Administratie gedaan is; anderszins zullen rede- 
like uithetaalde onkosten toegelaten worden voor de on- ~ 
kosten van verplaatsing van de meubels van af de woning 
van de geémployeerde naar het station en van het station 
naar de nieuwe woonplaats.
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(8) An employee may, where special circumstances 
justify such a course, be reimbursed the difference between 
his normal household expenses (comprising rent, tates, 
light, fuel, and food) and the abnormal expenses actually 
and necessarily incurred by him at either his old or his 

- new station through being compelled to reside at a board- 
ing-house while his furniture and effects are in course of 
transit from the one station to the other, provided that no 
claim shall be entertained in respect of abnormal expenses 
incurred during periods of residence at a boarding-house 
in excess of a total period of seven days, without the - 
General Manager’s approval. 

(4) If the scale of travelling expenses granted to a 
married employee travelling on transfer does not cover the 
actual necessary disbursements for himself and his wife 
and family on the train, any head of department, the 
Director of Railways, or Divisional Superintendent may 
authorize such additional expenses as may be necessary 
to cover any reasonable outlay actually incurred. 

. (5) Catering employees will be granted free food for 
themselves and family whilst travelling by train on 
transfer, and no expenses will be paid for the period 
occupied in travelling, with the exception of amounts dis- 
bursed for bedding. . 

181. (1) Any servant whose occupation is classified in 
any of the pay schedules who at present draws a salaried 
or monthly scale of pay, will, subject to the exceptions 
provided below, be paid travelling or relieving expenses 
at the same scale as a daily-paid employee as laid down in 
these regulations. 

(a) Any servant in receipt of an annual salary whose 
appointment has been classified as that of a 

_ salaried officer will be paid the expenses applic- 
able to his grade as a salaried officer. 

(b) Any employee remunerated at a monthly inclu- 
sive scale of pay shall in respect of the pro- 
visions of Regulation No. 120 providing for 
artisans and employees classified in the Artisan 
Pay Schedule working at distant stations away 
from their headquarters for periods not exceed- 
ing ninety-six hours be-paid travelling expenses 
at the rate of 38$d. per hour for the total period 
of absence in lieu of the half-time and full! time 
payment for 9 hours provided for in paragraph 
(1) (d) of that regulation, and such payment 

' shall apply as a minimum payment in respect 
of the out-working expenses available under 
paragraph (2) of that regulation. 

182. Subject to the terms of Regulation No. 129 
temporary employees will .be granted travelling or 
relieving expenses at the same rate as permanent employees 
of similar occupation and pay. 

133. Employees appointed to act in a higher grade 
will if travelling or relieving whilst employed in such 
higher grade draw the scale of travelling or relieving 
expenses for the higher grade. 

184. (1) Any employee stationed in a non-climatic 
area travelling or relieving in any of the climatic allowance 
areas defined in Regulation No. 56 (1) will, in addition to 
travelling or relieving expenses, be paid the climatic 
allowance authorized for the area in which he may be 
travelling or temporarily stationed. 

_ (2) If an employee is travelling in both the higher 
and lower climatic allowance areas on any one day (mid- 
night to midnight) the higher allowance will be paid. 

135. (1) In special cases the General Manager may 
authorize such additional payment, either im respect of 
the period or the rate of travelling or relieving expenses 
laid down in these regulations, as he may consider to be 
warranted. 

(2) Where the circumstances justify such a. course, 
the General Manager may authorize the payment of a 
commuted travelling or relieving expense in lieu of the 
tariff of expenses operative under these regulations. 

(3) The Administration may from time to time 
authorize such additions to or changes in the rates or 
amounts of travelling, relieving, or other expenses as in 
its discretion 1t may deem necessary.   

(3) Een geémployeerde kan ook waar biezondere om- 
standigheden zulke handelwijze rechtvaardigen, vergoed 
worden het verschil tussen zijn normale huishoudonkosten 
(bevattende huur, belasting, lichten, brandstof en kost), en 
de abnormale onkosten werkelik en noodzakelik door hem 
begaan bij of zijn oud of zijn nieuw station ter oorzake van - 
gedwongen te zijn bij een kosthuis te blijven terwij] zijn 
meubels en eigendom op weg zijn van een station naar het 
andere, onder voorbehoud dat geen vordering zonder de 
goedkeuring van de Algemene Bestuurder in acht genomen 
zal worden ten opzichte van abnormale onkosten begaan 
gedurende tijdvakken doorgebracht bij een kosthuis een 
totaal tijdvak van zeven dagen te boven gaande. - 

(4) Indien de schaal van reiskosten toegestaan aan een 
gehuwde geémployeerde bij overplaatsing reizende niet 
zijn werkelike nodige uitgaven voor zichzelf en zijn vrouw 
en gezin op de trein dekt, kan enig hoofd van departement. | 
de Direkteur van Spoorwegen of Afdelingsuperintendent 
zodanige verdere onkosten goedkeuren als nodig mogen 
zijn enige redelike witgave werkelik gedaan te dekken.' 

(5) Aan restauratie-geémployeerden zullen vrije kost 
voor zichzelven en familie terwij] bij verplaatsing per trein 
reizende, toegestaan worden, en geen onkosten zullen be- 
taald worden voor het tijdperk met reizen opgenomen, met 
de uitzondering van bedragen uitbetaald voor beddegoed. 

181. (1) Enige dienaar, wiens beroep in enige van de 
loonschedules ingedeeld is, die tans een gesalarieerde of 
maandelikse loonschaal trekt, zal onderworpen aan de 
ondergemelde uitzonderingen, betaald worden reis- en 
aflossingskosten tegen dezelfde schaal als een per dag be- 
taalde geémployeerde zoals in deze regulaties neergelegd. 

(a) Enige dienaar in bezit van een jaarliks salaris, 
wiens betrekking ingedeeld is als die van een 
gesalarieerde ambtenaar, zal worden betaald de 
onkosten toepasselik op zijn graad als een ge- 
salarieerde ambtenaar, 

_(b).Enige geémployeerde, betaald tegen een 
_ maandeliks insluitende loon'schaal zal, ten op- 

zichte van de voorzieningen van  regulatie 
No. 120 voorziening makende voor handwerks- 
lieden en geémployeerden in de Handwerks- 
lieden Loonschedule ingedeeld bij afgelegen 
stations verwijderd' van hun standplaats voor 
tijdperken geen zes en negentig uur te boven 
gaande, betaald worden voor reiskosten tegen 
het tarief van 34d. per uur voor het totale tijd- 
vak van afwezigheid in stede van de halftijd en 
volletijd betaling voor 9 uur bepaald in para- 
graaf (d) van die regulatie, en zulke betaling 
zal van toepassing zijn als een minimum beta- 
ling ten opzichte van de op-dienst-afwezigheid 
toelage beschikbaar onder paragraaf (2) van die 
regulatie. 

182. Onderhevig aan de voorwaarden van regulatie 

No. 129 zullen tijdelike geémployeerden reis- of aflossings- 

kosten toegestaan worden tegen dezelfde maatstaf als vaste 
geémployeerden van hetzelfde beroep en loon. 

188. Geémployeerden aangesteld in een hogere graad 

te ageren zullen, indien reizende of ,vervangende terwijl 

werkzaam in zulke hogere graad, de maatstaf van reis- of 

aflossingskosten voor de hogere graad trekken. 

184. (1) Enige geémployeerde. gestationeerd in een 

niet-klimaatsdistrikt, reizende of aflossende in enige van 

de klimaattoelage-distrikten omschreven in regulatie No. 56 

(1), zal in bijvoeging tot reis- of aflossingskosten hetaald 

worden de klimaattoelage goedgekeurd voor het distrikt 

waarin hij reizend of tijdelik gestationeerd mag zijn. _ 

(2) Indien een geémployeerde in beide de hogere en 

tagere klimaattoelage-distrikten op enig één dag (midder- 

nacht tot middernacht) reist zal de hogere toelage betaald 

worden. 

135. (1) In biezondere gevallen kan de Algemene Be- 

_ stuurder zodanige meerdere betaling of ten opzichte van 

het tijdperk of het tarief van reis- of aflossingskosten neer- . 

gelegd in deze regulaties goedkeuren als hij mag oordelen 

gerechtvaardigd te zijn. 

(2) Waar de omstandigheden zulke handelwijze recht- 

vaardigen kan de Algemene Bestuurder de betaling van 

een veranderde reis- of aflossingskosten instede van het 

tarief van onkosten van kracht onder deze regulaties goed- 

keuren. . 

(3) De Administratie mag van tijd tot tijd zodanige 

bijvoegingen tot of veranderingen in de tarieven of be- 

dragen van reis-, aflossings- of andere uitgaven, als volgens 

diskretie nodig hevonden worden, goedkeuren.
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CHAPTER VI. 

RETRENCHMENT » ETC. 

  

136. If the services of an employee in permanent 
employment be dispensed with prior .to superannuation 
owing to a reduction in or reorganization of staff and not 
for reasons of misconduct, fraud, or dishonesty, the 
following provisions shall apply :— 

(1) An employee other than as referred to in section 
ten of the Act and Regulation No. 139 who had 
the option of becoming a member: of an old 
superannuation fund but failed to exercise that 
option, and did not exercise the further option 
given him under sub-section (5) of section 
twenty-eight of the Act, shall receive from 
revenue the following gratuity in respect of a 
period of continuous employment ending at the 
old fixed date, namely :— 

Under two years: Nil. 

Two years and over: Seven days’ pay 
per annum. 

(2) An employee who is a member of the Fund or 
of the Fund created by Act No. 29 of 1897 of 
Natal or the Railway Superannuation Fund 
incorporated therewith,’ shall receive from. 
revenue the following gratuity :-— 

(a) For any period of service prior to the 
old fixed date 7 

(i) which is not covered by contributions to 
the fund: Seven days’ pay per annum; 

(ii) which is covered by contributions to 
the fund: Yen days’ pay per annum. 

(b) For any period of continuous service 
subsequent to the old fixed date which is covered 

_ by contributions to the fund :— 

(i). If less than two years: An amount 
equal to twice the amount of his con- 
tributions. 

(ii) If two years or: more: Twenty days’ 
pay per annum, provided that in the 
case of contributors to the Fund estab- 
lished under Act No. 29 of 1897, Natal, 
or the Railway. Superannuation Fund 
incorporated therewith, the gratuity 
calculated under this sub-section 
shall be reduced by the amount 
of contributions payable from the 
Fund under section seven of Act No. 
29 of 1897, Natal, in respect of any 
period. subsequent to 1st March, 1910, 
together with any interest due. 

(c) In addition an employee shall receive 
such benefits.as are provided for in the Act. 

(d) If the employee’s continuous employ- 
ment has been twenty-five years or more, or he 
has attained the age of fifty and has contributed 
to the fund for ten years or more, he shall 
receive from revenue, at his option, either an 
annuity: equivalent in amount to:the annuity 
Gf any) which he would have been entitled to 
receive from any such fund on retirement 
owing to ill-health, or a gratuity of not less 

_than six months’ wages. | 

(e) For the purposes of this sub-section 
the old fixed date in the case of the Super- 
annuation Fund established under Act No. 29 © 
of 1897, Natal, or the Railway Superannuation 
Fund incorporated therewith, shall be deemed 
to be lst March, 1910. 

(3) For the purpose of calculating a gratuity under 
this regulation, fractions of a month shall be 
disregarded. 

(4) The term pay as used in this regulation shall 
mean and include 

(a) in the case of an employee who is a 
contributor 

pensionable emoluments at the date on 
which his service terminates; 

(Nore.—In the case of a member 
of the Running Staff who contributes 
on overtime, the term pay shall mean 
his average daily earnings on which 
contributions have been paid for thirty 
weekdays worked prior to relinquish- 
ing duty.) 

  

- HOOFDSTUK VI. 
BESNOEIING, ENZ. 
  

.186. Indien een geémployeerde in vaste dienst van 
zijn diensten ontheven wordt voor het bereiken van de 
leeftijdsgrens, tengevolge van vermindering in of een re- 
organisatie van het personee] en niet om redenen van wan- 
gedrag, bedrog of oneerlikheid, zullen de volgende voor- 
gieningen van toepassing zijn: — 

(LD 

(2) 

(3) 

(4) 

Behalve als voorzien bij artikel tien van de wet 
en regulatie No. 139, zal een geémployeerde die 
de keuze had lid te worden van een oud leef- 
tijdsgrensfonds, maar in gebreke bleef die 
keuze uit te oefenen en die niet de verdere 
keuze uitoefende hem gegeven bij onderartikel 
(5) yan artikel acht en twintig van de wet, zal 
uit de Schatkist de volgende geldelike tege- 
moetkoming ontvangen voor een tijdperk van 
onafgebroken dienst, eindigende met de 
vastgestelde datum, namelik :— 

Onder twee jaren: Nvets. 
Twee jaren en daarboven: Zeven dagen 

salaris per jaar. 
Ten geémployeerde, die lid is van het fonds of 
van het fonds ingesteld bij Wet No. 29 van 
1897, van Natal, of het Spoorwegleeftijdsgrens- 
fonds daarbij ingelijfd, zal uit de Schatkist de 
volgende geldelike tegenmoetkoming ontvan- 
gen :— ; 

(a) Voor enig tijdperk van dienst vooraf- 
gaande aan de oude vastgestelde datum— 

(i) dat niet gedekt is door bijdragen in het 
fonds: Zeven dagen loon per jaar; 

(ii) dat gedekt is door bijdragen in het 
fonds: Ten dagen loon per jaar. 

(b) Voor enig tijdperk van onafgebroken - 
dienst volgende op de oude vastgestelde datum, 
dat gedekt is door bijdragen in het fonds— 

(i) Indien minder dan twee jaren: Len 
som die gelijk staat aan tweemaal het 
bedrag van zijn budragen. 

(ii) Indien twee jaren of meer: [wintia 
dagen loon per jaar, mits dat in het 
geval van bijdragende aan het fonds 
ingesteld bij Wet No. 29 van 1897, 
Natal, of het Spoorwegsuperannuatre- 
fonds daarbij ingelijfd de gratifikatie 
berekend onder dit onderartikel ver- 
minderd zal zijn bij het bedrag van 
bijdragen betaalbaar wit het fonds 
onder arttkel zeven van Wet No. 29 

“van 1897, Natal, ten opzichte van errg 
tijdvak na 1 Maart 1910 te zamen met 
-enige interest verschuldigd. 

(c) Bovendien zal een geémployeerde z0- 

danige voordelen ontvangen als door de wet 

voorgeschreven. is. . 

(d) Indien de onafgebroken diensttijd van 

de geémployeerde vijf en twintig of meer Jaren 

geweest zijn, of dat hij de ouderdom van vijftig 

jaar bereikt en gedurende tien of meer Jaren 

tot het fonds bijgedragen heeft, zal hij ter 

zijner keuze wit de Schatkist ontvangen of een 

jaargeld van gelijk bedrag als het jaargeld 

(indien bestaand) dat hij bij aftreding ter oor- 

zake van zwakke gezondheid gerechtigd zoude 

zijn van enig zodanig fonds te ontvangen of een 

geldelike tegemoetkoming van niet minder dan 

zes maanden loon. 
(e) Voor de doeleinden van dit onderartikel 

zal de oude vastgestelde datum ingeval van het 
superannuatiefonds, ingesteld bij] Wet No. 29 
van 1897, Natal, of het Spoorwegsuperannuatie- 
fonds daarbii ingelijfd genomen worden te zijn 
1 Maart 1910. 
Ten einde een geldelike tegemoetkoming onder 
deze regulatie te berekenen, zullen breuken van 
een maand veronachtzaamd worden. 
De bewoording ‘‘loon’’ als in deze regulatie 
gebezigd, zal bedoelen en in zich sluiten 

(a) in het geval van een geémployeerde die 
een bijdrager is— 

pensioendragende inkomsten op de datum 
waarop zijn diensten eindigen; 

(Nota.—In het geval van een lid 
van het treinpersoneel die op overtijd 
bijdraagt zal de bewoording “loon ”’ 
zijn gemiddelde dagelikse verdiensten 
waarop bijdragen betaald zijn voor 
dertig weekdagen gewerkt voor uit- 
gang uit dienst bedoelen.)
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(b) In the case of an employee who is not a 
contributor— 

substantive wage at the date on which his 
service terminates, plus ‘the value of 
quarters and rations (where such form 
part of the emoluments of the grade). 
Quarters to be assessed at one-sixth of 
the substantive rate, and rations to be 
assessed according to the principle fol- 
lowed in the case of a contributor; 
provided that in the case of. an 
employee who by reason of the condi- 
tions of his employment draws a 
district standard rate of pay, such 
deduction shall be made from his 
district rate (including remuneration 
earned under the bonus system in 
operation in the workshops) as may be 
necessary to 
treatment with 
employees, thus: 

other classes of 

‘Tf an artisan’s district 
rate of pay be ... ... 20s. per day; 

and -the scale of local 
’ allowance embodied in 

_ that rate be ... ... ... "Ag. yyy 

such employee’s  re- 
trenchment gratuity 
would be calculated on 
the basis of ...'... ..- 16s. 4, 5, 

187. (1) If an employee who is a member of the Fund 

be compelled, before he has contributed in respect of a 

period of ten years, to retire by reason of severe bodily 

injury or permanent ill-health or physical disability 

oecasioned in either case without his own default, the 

gratuity payable to him by the Administration out of 

revenue under section forty-three of the Act shall be the 

difference between the amount of contributions and interest 

to which he is entitled under the said section and the com- 

pensation he would have been entitled to in accordance 

with Regulation No. 186 (2) had his services been dispensed 

with owing to a reduction in or reorganization of staff. 

The term compensation includes in addition to the gratuity 

provided in Regulation No. 136 (2) the whole of the 

additional contributions (if any) paid by an employee, and 

~ also the amount of any ordinary contributions which he 

may have paid in respect of any period prior to the old 

fixed date. " , 

' (2) If an employee who is a member of the fund be 

compelled before he has contributed in respect of a period 

of ten years to retire from the service in. consequence of 

permanent incapacitation resulting from wounds or disease 

sustained on or in consequence of active war service with 

any of His Majesty’s Forces, he may be granted a gratuity 

equal to six months” full pay, calculated at the inclusive 

rate of pay, plus local allowance where drawn, operative 

at the date of retirement in lieu of the gratuity provided 

for in paragraph (1) of this regulation. The gratuity 

referred to’ herein shall be in addition to the refund of 

contributions plus compound interest provided for under 
section forty-three of the Act. 

. (3) The terms of paragraph (2) of this regulation as 

to the payment of a gratuity of six months’ pay may be: 

applied to any employee who is a non-contributor and 

whose retirement is occasioned under similar circum- 

stances. 

188. Regulations Nos. 186 and 137 shall not apply to 

a Cape Contributor, a Transferred Servant, or a Natal 

Servant attached to the permanent establishment of the 

Natal Civil Service. 

189. The gratuities payable . to employees under 

section ten of the Act shall be calculated on the basis set 

forth in paragraph (2) (a) and (b) of Regulation No. 136, 

subject always to the provisos in the said section contained, 

or in the Act. 

secure uniformity of | 

  

, _ (b) In het geval van een geémployeerde die 
niet een bijdrager is— 

substantieve loon op de datum waarop zijn 
diensten eindigen, plus de waarde van 
behuizing- en rantsoenen (waar zulks 
gedeelte van de bezoldiging van de 
graad uitmaken. Huizen te worden 
aangeslagen tegen een-zesde van het 
substantieve tarief en rantsoenen te 
worden berekend volgens het beginsel 
gevolgd in het geval van een bij- 

_ drager; mits dat in het geval van een 
geémployeerde die ter oorzake van de 
yoorwaarden waaronder hij geémploy- 
eerd wordt een distrikt standaard loon 
van betaling trekt, zal: zodanige ver- 
mindering (met inbegrip van betaling 
in werking, onder het bonusstelsel in 
de werkplaatsen verdiend) gemaakt 
worden als mag nodig zijn om eenvor- . 
migheid van behandeling met andere 
klassen van: geémployeerden te ver- 
krijgen :— 

Indien het samengestelde 
‘loontarief van een 
_handwerksman ... ... - 20s. per dag 

en de schaal van. plaatse- 
like toelage bij dat 
tarief ingelijfd ... .... 48. .5, 

- ware dan zoude de afdan- 
kings-tegemoetkoming 
van zodanig geémploy- 
eerde berekend worden 
op grondslag van ... ... 1és.__,, 

"187, (1) Indien een geémployeerde, lid zijnde, gedwon- 

gen wordt af te treden alvorens hij voor een tijdperk van 

tien jaren tot het fonds bijgedragen heeft, om redenen van 

ernstig lichamelik letsel, voortdurende zwakke gezondheid 

of lichamelike ongeschiktheid, doch in elk geval buiten 

zijn schuld veroorzaakt, zal de geldelike tegemoetkoming 

aan hem wit de Schatkist door de Administratie onder 

artikel drie en veertig van de wet, uit te betalen, het ver- 

schil zijn tussen het bedrag van bijdragen en interest 

waarop hij onder voormelde afdeling gerechtigd is. en de 

vergoeding waartoe hij in overeenkomst met regulatie No. 

136 (2) gerechtigd zoude geweest zijn, indien hij van zijn 

diensten ontheven ware geworden ter oorzake van vermin- 

dering of reorganisatie van personeel. De term kompen- 

satie sluit, boven en behalve de gratifikatie voorzien in 

regulatie No. 186 (2), de volle additionele bijdragen 

(indien enige) door geémployeerde betaalde in, alsook het 

bedrag van enige gewone kontributies welke hij betaald 

zou hebben in verband met enig tijdvak véér de oude 

' vastgestelde datum. 

(2) Als een dienaar die lid is van het fonds, verplicht 

is, voordat hij gedurende tien jaren zijn kontributie heeft 

betaald, zijn ontslag te nemen wegens voortdurende on- 

geschiktheid, als een gevolg van verwondingen of kwalen, 

‘ opgedaan in of tengevolge van aktieve oorlogsdienst in 

Zijner Majesteits Machten, zal hem kunnen worden toege- 

staan een vergoeding, gelijkstaande met zes maanden volle 

betaling: berekend. volgens het inbegrepen loontarief, plus 

de plaatselike toelage, waar betaald, van af de datum 

yan ontslag, in plaats van de vergoeding bedoeld in 

paragraaf (1) van deze regulatie. De vergoeding. hierhij 

bedoeld, zal worden toegekend boven en benevens de terng- 

gave van de kontributies met samengestelde interest, waar- 

bij is voorzien in sektie drie en veertig van de Wet. 

(3) De bepalingen van. paragraaf (2) van deze regu- 

latie voor de betaling van een vergoeding voor zes maanden 

kan ook worden verzocht door elk dienaar. die geen kontri- 

butie-betaler is en wiens ontslag het gevolg is van gelijke 

omstandigheden. 

188. Niets in regulaties Nos. 186 en 187 zal op een 

Kaapses Bijdragende, een Overgeplaatste Dienaar of een 

Natal Dienaar, verbonden aan de permanente inrichting 

van de Natalse Burgerlike Dienst, van toepassing zijn. 

189. De geldelike tegemoetkoming betaalbaar aan ge- 

employeerden onder artikel tien van de wet zullen bere- 

kend worden volgens de grondslag uiteengezet in - onder- 

artikel (2) (a) en (b) van regulatie No. 136, altiid onder- 

worpen aan de voorzieningen vervat in het gezegde artikel 

of in de Wet. o
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CHAPTER VII. 
  

INEFFICIENCY. 

  

'_ 140. If any employee is found to be incapable of 
maintaining or fails to maintain a proper standard of 
efficiency in the execution of the duties entrusted to him, 
the officer or employee under whom he works shall warn | 
the servant in writing that if the inefficiency continues, 
the matter will be reported to higher authority for inquiry. 

141. If the inefficiency continues after such warning, 
a definite written charge sliall be prepared and transmitted 
or delivered to the employee concerned, and an inquiry 
shall be held by the head or sub-head of the department 
concerned, or any officer of equal or higher. rank, or any 
officer lawfully, actitig in any such capacity, or any other 
officer or officers delegated by the head or sub-head of 
department for the purpose of holding such inquiry, pro- 
vided he is not the officer reporting the inefficiency. 

142. (1) The officer or officers conducting the inquiry 
shall cause the employee who is charged with inefficiency 
to be notified of the date and place at which the inquiry 
will be held ;. the employee shall be afforded an opportunity 
of showing cause against the said charge. 

(2) Pending the result of the inquiry, the employee 
shall in writing be suspended from the duties of his office 
or post. The order for suspension from duty shall involve’ 
the withholding of one-half the emoluments of ‘office from 
the employee suspended. 

148. (1) If the inquiry disclose that the employee is 
inefficient, and that his inefficiency is due solely to causes . 
within his own control, he shall be deemed to have been 
guilty of misconduct, and he shall be dealt with in. terms 
of sections fourteen and fifteen of the Act. en 

(2) If the. inquiry disclose that the employee is - 
inefficient, but that bis inefficiency is not due solely to 
causes within his own control, he shall be dealt with in 
the same manner as if his services were dispensed with 
in accordance with sections nine and ten of the Act. 

(8) If the inquiry disclose that the employee is in no 
way inefficient he shall be reinstated or shall be appointed 
to another office or post, in either case without reduction 
of emoluments, and the half emoluments withheld during 
the period of suspension shall be paid him. 

144, Regulations Nos. 140 to 143 shall not apply to 
a Cape Contributor, a Cape Fixed Establishment Servant, © 
a Transferred Servant, or a Natal Servant attached to the 
permanent establishment of the Natal Civil Service. 

CHAPTER VIII. 
  

DISCIPLINE. 

145. Every employee whose permanent or temporary 
position in the service involves the control of other 
servants, or responsibility for work being carried out by 
other servants, is empowered to maintain order and disci- 
pline, and shall, subject to the terms of these regulations, 
exercise such direction and control as may be necessary to 
secure that the rules, regulations, and instructions of the 
service are observed. 

146. If any employee disobeys a lawful order, 
commits a breach of the regulations, or otherwise miscon- 
ducts himself, and such misconduct calls for review by 
higher authority, the officer or employee in authority shall 
forthwith report. the circumstances to one of the officers 
specified.in Regulation No. 149 through such channel of 
communication as may be necessary according to the 
circumstances of the case. 

__ 147. (1) In cases of ‘serious misconduct, any super- 
vising officer and any station master, inspector, foreman, 
or other responsible officer or employee who is in charge 
of other servants, may verbally suspend an aceused 
servant from duty and the emoluments of his office 
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HOOFDSTUK VII. 
  

ONVOLDOENDE PLICHTSBETRACHTING. 

140. Indieti’ enig dienaar bevonden wordt niet in 
staat te zijn of in gebreke blijft een behoorlike standaard 
van voldoende plichtsbetrachting bij de vervulling van de 
aan hem toevertrouwde plichten vol te houden, zal de 
ambtenaar of geémployeerde onder wie hij werkt hem in 
geschrifte waarschuwen dat indien de onvoldoende plichts- 
betrachting blijft voortgaan, de zaak ter onderzoek aan 
hogere autoriteiten zal overgebracht worden. 

141. Indien de onvoldoende plichtsbetrachting blijft | 
voortgaan na zodanige waarschuwing zal een bepaalde 
klacht in geschrifte vervaardigd en verzonden of afgeleverd 
worden aan de betrokkene geémployeerde en zal een onder- 
zoek moeten gehouden worden door het hoofd of onder- 
hoofd van het betrokken departement of enig ambtenaar 
van gelijke of hoger rang of enig ambtenaar wettig enig 
gulke hoedanigheid bekledende of enig ander ambtenaar 

- of ambtenaren door het hoofd of onderhoofd van departe- 
ment benoemd voor het doel zulk onderzoek te houden, 
mits hij niet de ambtenaar is die de onvoldoende plichts- 
betrachting overgebracht heeft. 

142. (1) De ambtenaar of ambtenaren die het onder- 
zoek houden moeten de geémployeerde beschuldigd van 
onvoldoende plichtsbetrachting doen in kennis stellen van 
de datum en plaats wanneer en waar het onderzoek plaats 
zal vinden; aan de geémployeerde zal gelegenheid gegeven 
worden om een verdediging op gezegde klacht te maken. 

(2) Hangende de uitslag van het onderzoek, zal de 
geémployeerde in geschrifte in de uitvoering van zijn ambt ' 
of post geschorst worden. Het bevel tot schorsing in de 
uitvoering van zijn plichten zal de inhouding van de helft 
van de inkomsten van het ambt van de geschorste dienaar 
met zich medebrengen. , 

143. (1) Indien het onderzoek aan de dag brengt, dat 
de dienaar zijn plichten onvoldoende betracht en dat ge- 
zegde onvoldoende plichtsbetrachting algeheel te wijten is 
aan oorzaken geheel aan hem onderworpen, zal hij be- 
schouwd worden zich aan wangedrag schuldig te hebben 
gemaakt; en zal hij behandeld worden volgens artikels 

> veertien en vijftien van de Wet. 
(2) Indien het onderzoek aan de dag brengt, dat de 

‘dienaar zijn -plicht onvoldoende betracht, maar dat- deze 
onvoldoende plichtsbetrachting niet gelieel en al aan hem 
onderworpen oorzaken te wijten is, zal hij op dezelfde 
wijze ‘behandeld worden alsof zijn diensten niet meer 
vereist worden onder artikels negen en-tzen van de Wet. 

(8) Indien het onderzoek aan de dag brengt dat de 
dienaar zich in gene dele aan onvoldoende plichts- 
betrachting schuldig maakt, zal hij weder in zijn rang 
hersteld worden of zal hij in een andere betrekking of post - 
aangesteld worden en in elk geval zonder vermindering 
van inkomsten, en zal de helft van de inkomsten van hem 
ingehouden gedurende de tijd van schorsing aan hem uit- 
-betaald worden. 

144. Regulaties Nos. 140 tot en met 148 zullen niet 
‘van toepassing zijn op een Kaapse Bijdrager, een Dienaar 
van de Kaapse Vaste Instelling, een Overgeplaatste 

’ Dienaar en een Natal Dienaar, welke aan de vaste instel- 
ling van de Natalse Burgerlike Dienst verbonden is. 

HOOFDSTUK VIII. 

Tucut. 

145. Ieder geémployeerde wiens vaste of tijdelike 
betrekking in de dienst het toezicht op andere.dienaren of 
verantwoordelikheid voor het werk dat door andere 
diénaren gedaan wordt, medebrengt, zal gemachtigd zijn 
orde en tucht te handhaven, en moet, onderworpen aan de 
voorwaarden van deze regulaties, zodanige direktie en 
kontrole uitoefenen als nodig moge zijn te verzekeren dat 

  

-de regels, regulaties en instrukties van de dienst nage- 
komen worden. 

146. Indien enige geémployeerde een wettig bevel 
niet opvolgt, zich aan schending van de regulaties schuldig 
maakt of op andere wijze misdraagt, en zodanig wange- 
drag beoordeling door hogere autoriteit vordert, zo zal de 
bevoegde ambtenaar of geémployeerde zonder verwijl 
verslag doen van de omstandigheden aan een van de 
ambtenaren vermeld in regulatie No. 149 door zodanig 
onderrichtsmiddel als nodig mocht zijn naar gelang der 
zaak. 

147. (1) In gevallen van ernstig wangedrag kan 
enige toezichthoudende ambtenaar en enige stasiemeester, 
inspekteur, voorman of andere verantwoordelike ambtenaar 
of geémployeerde die over andere dienaren geplaatst is, 
mondeling een beschuldigde dienaar tijdelik ontheffen van 
dienst en van de betaling van zijn betrekking, in
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temporarily, pending the investigation of the case, and 
must immediately report the suspension to his superior 

officer. . 

(2) If the servant who detects such misconduct is. not 
directly responsible for the control of the accused, he must 
report the matter without delay to the officer or employee 
in charge or other available authority, who will order 
suspension if such is deemed necessary. Suspensions made 
under this regulation must be confirmed or annulled by 
one of the officers specified in Regulation No. 149 as soon 
as the report of misconduct reaches him. 

148. All reports of misconduct, disobedience, or other 
offences shall embody a clear statement of the offence with 
“which the accused is charged and any other particulars 
which the person reporting the matter may think it 
necessary to include, and shall be accompanied by such 
written and signed statements in support of the charge as 
may be obtainable. 

149. On receipt of any report of misconduct or the 
breach of any regulation against any employee, any of the 
following officers. in their respective Departments,. 
namely :— , 

General Manager’s Department— 

General Manager; 
Assistant General Manager; 
Chief Assistants to General Managers; 
Superintendents ; 
Assistant Superintendents (Staff) ; 

Transportation Department— 
Assistant General Managers; 
Director of Railways; 
Divisional Superintendents ; 
Maintenance Engineers; 
Superintendents ; . 
Assistant Superintendents ; 
District Superintendents; 
Publicity Manager; 

Chief Civil Engineer’s Department— 
Chief Civil Engineer; ‘ 
Assistant to Chief Civil Engineer; 
Construction Engineer (Headquarters) ; 
Chief Clerk to Chief Civil Engineer ; 

Mechanical Department— 
Chief Mechanical Engineer ; 
Assistant to Chief Mechanical Engineer ; 
Office Assistant to Chief Mechanical Engineer ; 
Mechanical Engineers; a. 

Stores Department— 
Chief Railway Storekeeper ; 
Assistant Chief Railway Storekeeper; 
Assistants to Chief Railway Storekeeper ; 
Railway Storekeepers; 

Chief Accountant’s Department— 
Chief Accountant; 
Accountant, 

Ports and Harbours— 

Resident Engineer and Harbour Advisory Engineer, , 
Capetown ; 

Railway Board— 
Secretary to Railways.and Harbours Board; 

Catering Department— 
Catering Manager; 
Assistants to the Catering Manager; 

. Any other officer who is lawfully acting in the place 
_ of one of the above-mentioned officers; 

Any other officer to whom similar or lesser powers 
may be delegated by the General Manager per- 
sonally ; 

may, each in his own Department and under his own 
designation and name, inquire into and decide upon the 
same in manner set forth in these regulations, provided 
that the General Manager may from time to time restrict 
or suspend the powers conferred by these regulations upon 
any or all of the aforementioned officers, other than heads 
of departments, in such manner as he may deem. expedient 
and provided further that no officer may dismiss a servant . 
unless he has, in terms of section three of. the Act, received 
delegated power from the Governor-General to discharge 
servants. 

150. If the misconduct is not of a serious nature, the 
officer dealing with the case shall consider the employee’s 

15 

  

‘afwachting van het onderzoek van het geval, en moet hij 
onmiddellik van deze schorsing aan de boven hem gestelde 
ambtenaar verslag doen. 

(2) Indien de dienaar, welke het wangedrag ontdekt, 
niet rechtstreeks verantwoordelik is voor de kontrole van 
de beschuldigde, moet hij zonder verwijl overbrengen aan 
de overgestelde ambtenaar of geémployeerde of ander 
beschikbare autoriteit, die schorsing zal bevelen indien 
zulks nodig bevonden wordt. Schorsingen onder deze 
tegulatie gemaakt moeten bekrachtigd of te niet gedaan 
worden door een der ambtenaren vermeld in regulatie No. 
149 zodra het rapport van wangedrag hem bereikt. 

148. Alle rapporten van wangedrag, ongehoorzaam- - 
heid of anderé overtredingen zullen een duidelike ver- 
klaring van het misdrijf waarvan de beklaagde beschul- 
digd wordt, omvatten, alsmede zulke andere biezonder- 
beden als de persoon die de zaak overbrengt nodig moge 
achten er bij in te sluiten, en zal vergezeld gaan van zulke 
schriftelike en getekende verklaringen ter staving van de 
beschuldiging als verkrijgbaar zullen zijn. 

149. Bij ontvangst van enig rapport van wangedrag 
of de overtreding van enige regulatie, tegen enige 
geémployeerde zal enige van de volgende ambtenaren, in 
hun afzonderlike departementen, namelik:— . \ 

Algemene Bestuurdersdepartement— 
Algemene Bestuurder ; 
Assistent Algemene Bestuurder; 
Hoofdassistenten van de Algemene Bestuurder; 
Superintendenten ; 
Assistent Superintendenten (Personeel) ; 

Transportatiedepartement— 
Assistent Algemene Bestuurders; 
Direkteur van Spoorwegen ; 
Afdelingsuperintendenten ; 
Onderhoudsingenieurs ; 
Superintendenten ; 
Assistent Superintendenten; 
Distriktsuperintendenten ; 
Publiciteitsbestuurder ; 

Hoofd Civiele Ingenteursdepartement— 
Hoofd Civiele Ingenieur ; - 
‘Assistent van de Hoofd Civiele Ingenieur ; 
Aanlegingenieur (Hoofdkantoor) ; 
Hoofdklerk bij Hoofd Civiele Ingenieur; 

Werktuigkundig Departement— 

Hoofd Werktuigkundige Ingenieur ; 
Assistent van Hoofd Werktuigkundige Ingenieur; 
Kantoorassistent van Hoofd Werktuigkundige Inge- 

nieur ; 
Werktuigkundige Ingenieurs; 

Magazijndepartement— 
Hoofdspoorwegmagazijnmeester ; 
Assistent Hoofdspoorwegmagazijnmeester ; 
Assistenten van Hoofdspoorwegmagazijnmeester ; 
Spoorwegmagazijnmeesters ; 

Hoofdboekhoudersdepartement— 
Hoofdboekhouder; © 
Boekhouder ; 

' Havens— 

Resident Ingenieur en Haven Raadgevende Inge- 
nieur te Kaapstad; 

_ Spoorwegraad— 
Sekretaris van Spoorwegen- en Havensraad; 

Restauratiedepartement— 

Restauratiedienstbestuurder ;_ . 
Assistenten van Restauratiedienstbestuurder ; 
Enig andere ambtenaar die wettig optreedt voor 

enigeen van de bovenstaande ambtenaren ; 
Enige andere ambtenaar aan wie gelijke of mindere 

machten door de Algemene Bestuurder persoon- 
lik verleend mag worden; ‘ 

kan, elk in zijn eigen departement en onder zijn eigen 
benoeming en naam, dezelve onderzoeken en daarover’ 
beslissen op de. wijze zoals in deze regulaties uiteengezet, 
behoudens dat de Algmene Bestuurder kan van tijd ,tot 
tijd de machten door deze regulaties verleend aan enig of 
allen van de voormelde ambtenaren behalve hoofden van 
departementen beperken of schorsen op zodanige wijze 
als hij mag goedvinden en behoudens verder dat geen 
ambtenaar een dienaar kan ontslaan tenzij hij overeen- 
komstig: artikel drie van de wet door de. Goeverneur- 
generaal macht verleend werd ambtenaren te ontslaan. 

150.. Indien het wangedrag niet van ernstige aard is 
zal de ambtenaar die de zaak behandelt de mondelinge of © 
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verbal or written explanation or call for such explanation 
if. not already furnished, and shall thereafter either 

(a) acquit the employee, in which event the order 
of suspension, if any, shall be removed and any 
emoluments withheld during the period of 
suspension paid te him; 

(6) caution or censure the em loyee or impose’a fine - 
not exceeding ten shillings recoverable by’ 
deduction from pay, without requiring that an 
entry of such punishment be made on his record 
of service ; 

(c) impose any one or more of the following 
penalties: A caution; censure, a fine _not 
exceeding ten shillings, recoverable by deduc- 
tion from pay, to.be recorded on the employee’s 

- yecord of service, and in that event the offence 
for which the punishment is inflicted must be 
precisely set out on Form C, except that the 
misconduct shall be described as ‘‘ misconduct 
of a minor nature.” 

151. (1) (a) If the misconduct is, or is likely to prove of 
a serious nature, the officer dealing with the case may . 
confirm the suspension, or if the accused has not already 
been temporarily suspended, he may order his suspension, 
and shall cause a charge in the manner set out on Form A, 
or so near thereto as circumstances will permit, to be 
served upon the accused, and the accused shall be required 
to reply in writing to the charge on or hefore the date and 
time specified therein. 

(6) In the event of an employee against whom miseon- 
duct of a serious nature has been reported being: on leave 
of absence the charge shall be served upon the accused, 
and he may be suspended forthwith from the emoluments 
of his office, or the order of suspension may be withheld 
until the expiry of such leave should the circumstances of 
the case, in the opinion of the head or sub-head of depart- 
ment, justify the adoption of such a course. If the where- 
abouts of an employee is not known the charge and/or 
intimation of suspension shall be addressed by registered 

‘letter to his last known address. 

(2) As soon as the reply to the charge is received, or 
if the accused fails to reply to the charge within the time 
mentioned therein, the officer dealing with ‘the case shall, 
after due consideration of the evidence and statements 
before him and provided the case does not appear to cal] 
for any finding that will involve reduction in rank or 
emoluments, order to resign office, or dismissal, either 

(a) acquit the employee, in which event the 
employee shall be notified in the manner set 
out on Form B, the order of suspension, if any, 
shall be removed, and any emoluments withheld 
during the period of suspension shall be paid 

o him; 

(b) decide that the case is one of minor misconduct 
and caution or censure the employee, or impose 
a fine not exceeding ten shillings, recoverable 
by deduction from pay without requiring that- 
an entry of such punishment be made on the 
employee’s record of service ; 

(c) impose one or more of the following penalties, 
namely, a fine recoverable by deduction from 
pay; loss of pay whilst under suspension (which - 
shall include local, climatic, or other allowance) 
or stoppage of increments in pay; to be recorded 
on the employee’s record of service, and in that 
event the offence must be precisely set out on 
Form C. 

(d) decide that an inquiry shall be held, and there- 
after proceed in the manner set forth in Regula- 
tion No. 152. 

__ 152. (1) If the employee has denied the charge or has 
failed to reply to the charge, and the officer dealing with 
the case considers that the offence is of such a serious 
nature as to necessitate the imposition of a_ greater 
penalty than is provided in Regulation No. 151 
(2) (b) or (c), or if. other circumstances warrant 
such a course,. the accused. shall be given notice 
in writing of a date and time when the charge will 
be further inquired into, and in such notice shall be 
informed that he is required to appear at an inquiry to 
he held at the date, time, and place mentioned in the   

schriftelike uitlegging van de geémployeerde in over- 
-weging nemen, of gulke uitlegging eisen indien niet 
alreeds gegeven en zal daarna, of 

(a) de geémployeerde vrijspreken, in welk geval de 
order van schorsing, indien enig, ontheven zal 
worden en enig loon ingehouden.gedurende het 
tijdvak van schorsing, aan hem betaald zal 
worden ; 

(b) de geémployeerde waarschuwen of berispen of 
- een boste opleggen niet te boven gaande tien 

shillings, verkrijgbaar door inhouding van 
salaris zonder te verlangen dat zodanige be- 
strafing in de staat van dienst. van de dienaar 
zal opgenomen worden ; 

' (ec) enigeen of meer van de volgende hestraffingen 
opleggen: Een waarschuwing, berisping, een 
hoete niet te boven gaande tien shillings ver- 
krijgbaar door inhouding van salaris, in de 
staat van dienst van de geémployeerde opge- 
nomen te worden, en in dit geval moet de mis- 
daad, waarvoor hij gestraft wordt, stiptelik 
uiteengezet worden op Vorm C, behalve:dat het: 
wangedrag beschreven zal worden als “‘ wange- 
drag van een geringe aard.”’ 

151. (1) (a) Indien het wangedrag van ernstige aard 

is of waarschijnlik bewezen mag worden kan de ambte- 

naar die de zaak behandelt de schorsing bevestigen of 

indien de beklaagde niet alreeds tijdelik geschorst is, zijn 

schorsing bevelen, en zal een klacht volgens Vorm A of 

zo na daaraan als de omstandigheden toelaten, laten 
dienen op de beklaagde, en zal van de beklaagde worden 

verlangd de klacht in geschrifte te beantwoorden op of 
véér de datum en tijd daarop aangegeven. 

(b) In het geval dat een geémployeerde tegen wie 

-wangedrag van ernstige aard is gerapporteerd op verlof 

afwezig is zal de beschuldiging aan de beklaagde over- 

‘ handigd worden en hij kan dadelik van de voordelen van 

zijn betrekking geschorst worden, of het bevel van schorsing 

kan teruggehouden worden totdat zijn verloftiid verstreken 

is, indien de omstandigheden van de zaak in de opinie van 

het hoofd of onderhoofd van departement zulke handel- 
wijze rechtvaardigen. Wanneer het niet bekend is waar 

een geémployeerde is, zal de aanklacht en/of kennisgeving 

van schorsing per geregistreerde brief geadresseerd worden 
aan zijn laatstbekende adres. 

(2) Zodra het antwoord op de klacht ontvangen.wordt, 

of indien de beklaagde in gebreke blijft de klacht te 

beantwoorden binnen de tijd daarop aangegeven, zal de 

ambtenaar die de zank behandelt na behoorlike over- 

weging van de getuigenis en verklaringen afgelegd en 

mits de zaak niet blijkt een beslissing te verlangen dat 
vermindering van rang of loon, order betrekking te. 

bedanken, of ontslag zal omvatten, df 
(a) de geémployeerde vrijspreken, in welk geval de 

geémployeerde volgens Vorm B in_ kennis 
gesteld zal worden, de orde van schorsing, 
indien bestaande, opgeheven zal worden en 
enig loon gedurende het tijdvak van_schorsing 
ingehouden aan hem zal terugbetaald worden; 

(b) beslissen dat de zaak een van gering wangedrag 
is en de geémployeerde waarschuwen of 
berispen, of een boete niet te boven gaande tien 

shillings opleggen verkriigbaar door inhouding 
van salaris, zonder te eisen dat: zodanige be- 
straffing in de staat van dienst van de ge- 
employeerde opgenomen zal worden ; 

(c) een of meer van de volgende bestraffingen op- 
leggen, namelik een van het salaris af te 
houden boete, verlies van loon gedurende schor- 
sing (welke zal insluiten plaatselike-, klimaat- 

of andere toelage) of staken van loonvermeer- 
deringen; in de staat van dienst van de ge- 

employeerde opgenomen te worden en in dat 
geval moet de misdaad stiptelik uiteengezet 
worden op Vorm C; 

(d) beslissen dat een. onderzoek moet gebouden 

, worden en daarna voortgaan op de wijze uiteen- 
gezet in regulatie No. 162. 

_ 152. (1) Indien de geémployeerde de beschuldiging 

ontkent of in gebreke gebleven is daarna te beantwoorden. 

en de ambtenaar, de zaak behandelende, van mening is dat 

de misdaad van zo ernstige aard is als de ovlegging van 

een groter bestraffing dan voorzien is in regulatie No. 151 

(2) (b) en (ce) noodzakelik te maken of indien andere om- 

standigheden zulke handelwiize rechtvaardigen, zal aan de 

beklaagde kennis in geschrifte gegeven worden van een 

datum en tijd wanneer de beschuldiging nader zal worden 

onderzocht en zal hij daarin vermeld worden dat hij een 
onderzoek te worden gehouden op datum, plaats en tijd 

in de kennis opgegeven, moet bijwonen, en opgeroepen



notice, and called upon to notify what witnesses, if any, 
who are servants of the Administration, he desires to call 
in his defence, in order that arrangements. may be made 
for their attendance. 

(2) If, the accused desires to call any witness who is 
not a servant of the Administration, he may do so, but 
at his own expense and on his own arrangement. 

(8) The attendance of any officer or employee who may 
be required to give evidence on behalf of any employee 
shall, on application by the employee concerned, be 
arranged for by the head or sub-head of the department in - 
which the accused is employed. and the administration 
shall pay the salary or wages and any necessary travelling 
éxpenses according to tariff ‘incurred by such officers or 
employees while appearing as witnesses. A free pass for 
any rail journey which a servant who is appearing as a 
witness,is required and authorized to make in that capacity, 
will alse he granted. 

(4) The evidence of witnesses resident more than 
twenty miles from the place at which the investigation is 
held may be taken by affidavit or otherwise as may he 

directed by the officer or officers conducting the inquiry. 

(5) At the inquiry the employee accused shall admit 
or deny the charge; he shall also be afforded an opportunity 
of stating his case; if.the statements of the witnesses in 

support of the charge are not admitted by the accused, the 

witnesses shall be heard and the accused shall be allowed 
to cross-examine them; the accused may call any other 

servant or other person as a witness in his defence, and the 
officer holding the inquiry may put any question that he 
may deem necessary to any witness. All essential evidence 

~ shall be duly recorded at the time and be signed by the 

officer holding the inquiry, or if there be more than one by 

the Chairman, and, as far as practicable, by the witnesses. 
The officer reporting the misconduct shall not take part in’ 
the inquiry except as a witness. 

.. (6) Any such inquiry may be adjourned from time to 
time. 

(7) Failure or neglect on the part of the accused to 

attend the inquiry or any part thereof, if due to circum- 
stances within his control, may be dealt with as misconduct 

under the Act, and shall not invalidate the inquiry. 

158. Any officer specified in Regulation No, 149 may, 
where it is necessary to do so, appoint one or more officers, 
other than the officer reporting the misconduct, to hold an 
inquiry under Regulation No. 152 or other inquiry of a 
similar nature, and to act in ‘all matters relating thereto as 
an officer empowered to deal with the case, save only that, 

instead of acquitting the accused or finding him guilty of 
the misconduct with which he is charged, such officer or 

officers shall report his or their conclusions upon the 
evidence to the officer by whom he or they were appointed 
to act. 

. 154, After hearing all the evidence or considering the 
report of the officer or officers deputed to hold: the inquiry, 
as the case may be, the officer empowered to deal with the 
case shall give his decision thereon, and shall either 

(a) (3) aequit the employee, in which event the 
, employee shall be notified'in the manner 

set out on Form 3B, the order of 

suspension, if any, shall be removed, and ~ 
any emoluments withheld, during the 
period of suspension shall be paid to him; 

(ii) decide that the case is one of minor mis- 
conduct and caution or censure the 
employee, or impose a fine not exceeding 
ten shillings recoverable by deduction from 
pay, without requiring that an entry of 
such. punishment be made on _ the 
emplayee’s record of service; 

(iii) impose one or more of the following penal- 
ties: A fine recoverable by deduction from 
pay; loss of pay whilst under suspension 
(which shall include local, climatic, or 
other allowance); stoppage of increments 
in pay; reduction in’ pay; reduction in 
rank, grade, or class; order to resign office, 
or dismissal, to be recorded on_ the 
employee’s record of service. 
for which the punishment is inflicted must 
be precisely set out on Form C; or 

BUITENGEWONE STAATSKOERANT, 19 APRIL 1921.; 

The offence’   

219 

| 

wordt te melden welke getuigen, indien enig, zijnde 
dienaren van de Administratie, hij in zijn verdediging 
wenst te roepen ten einde dat schikkingen kunnen gemaakt 
worden voor hun tegenwoordigheid. - 

(2) Indien de beklaagde wenst enige getuige te roepen 
die niet in dienst van de Administratie is kan hij zulks - 
doen maar tegen eigen kosten, en op eigen schikkingen. 

(3) De tegenwoordigheid van enige ambtenaar of: 
geémployeerde, van wie verlaugd wordt getuigenis ten 
behoeve van enige geémployeerde te geven, kan op aan- 
vraag door de betrakken geémployserde geregeld worden 

- door het hoofd of onderhoofd van het departement waarin. 
de beklaagde werkt, en de Administratie zal aansprakelik 
vijn voor het salaris of loon en enige nodige. reiskosten 
volgens tarief door zulke ambtenaren of geémployeerden 
belopen tarwijl als getuigen verschijnende. En vrij reis- 
biljet zal ook toegestaan worden voor enige treintocht welke 

- een dienaar verschijnende als getuige vereist, en gemach- 
tigd is te maken in die hoedanigheid. 

(4) De getuigenis van getuigen wonende meer dan 
20 mijlen van de plaats’ alwaar het onderzoek 
gehouden wordt kan genomen worden per. beédigde ver- 
klaring of anderszins als bevolen mag worden door de 
ambtenaar of ambtenaren die het onderzoek houden. 

(5) Bij het onderzoek moet de beschuldigds ge- 
employeerde de klacht erkenneén of ontkennen ; hem zal: ook 
gelegenheid moeten gegeven worden om zijn zaak voor te 
dragen; indien de verklaringen van de getuigen ter. . 

- hevestiging van de beschuldiging niet erkend zijn door de 
beklaagde gullen de getuigen mondeling verhoord worden 
en de beklaagde zal hen kunnen kruisvragen ; de beklaagde 
kan enig ander diénaar of ander persoon als getuige in 
zijn verdediging oproepen, en de ambtenaar belast met 
het onderzoek kan enige vraag dat hij nodig moge achten 
aan enige getuige stellen, Alle hoofdzakelike getuigenis 
zal behoorlik dan ter tijde opgeschreven en getekend worden 
door de ambtenaar helast met het onderzoek, of indien 
meer dan één dan door de voorzitter en zover doenlik, 
door de getuigen. De ambtenaar die de klachte maakt zal 
geen deel in het onderzoek nemen behalve als getuige. 

(6) Enig zodanig onderzoek kan van tijd tot tijd 
verdaagd worden. Lo 

(Tt) Verzuim of in gebreke blijven ten aanzien van de” 
beklaagde het onderzoek of enig deel daarvan bij te wonen, 
indien veroorzaakt decor omstandigheden binnen zijn 
macht, kan worden behandeld als wangedrag onder de wet 
en zal het onderzoek niet ongeldig maken, — ~~ 

- 158, Enige ambtenaar genoemd in regulatie No, 149 
kan, waar nodig, een of meer. ambtenaren behalve de 
ambtenaar die het wangedrag rapporteert aanstellen om 

_ een onderzoek te houden onder regulatie No. 152 of ander 
onderzoek van gelijke aard, en te handelen in alle zaken 
welke daarop betrekking hebben als een ambtenaar 

‘ gemachtigd de zaak te behandelen, voorbehouden slechts 
dat in plaats van de beklaagde vrij te spreken of hem 
schuldig aan wangedrag, waarvan hij beschuldigd is, te 
vinden zulk ambtenaar of ambtenaren hun konklusiés op 
de getuigenis aan de ambtenaar doar wie hij of zi} aan- 
gesteld werden, zullen rapporteren. oo 

154. Na al het getuigenis gehoord te hebben of het 
verslag van de ambtenaar of ambtenaren benoemd om het 
onderzoek te houden overwogen te hebben, zoals het geval 

mag zijn, zal de ambtenaar gemachtigd de zaak te be- 
handelen zijn beslissing daarover geven, en zal of 

(a) (1) de geémployeerde vrijspreken, in welk geval 
de geémployeerde in kennis gesteld moet 
worden volgens Vorm B, de order van 
schorsing, indien.enig, zal opgeheven 
worden, en het ingehouden loon gedurende 
de tijd van schorsing ‘aan hem zal wit- 
betaald worden ; Bs 

(ii) ‘beslissen dat de-zaak een van gering wan- 
. » gedrag is en de geémployeerde waarschuwen 

of berispen, of een boete niet .te boven 
gaande tien shillings opleggen verkrijg- 
baar deor inhouding van salaris, zonder te 
verlangen dat in de staat van dienst van de 
geémployeerde zodanige bestraffing opge- 
nomen zal worden ; Se 

(iii) één of meer van de volgende bestraffingen 
opleggen: Een van loon af_ te hauden 
boete, verlies van loon gedurende schorsing 
(welke sal insluiten plaatselik-, klimaat- 
of andere toelage); staking van loonver- 
meerderingen; vermindering van loon; 

‘ verlaging in rang, graad of -klas, order 
zijn ambt te bedanken, of ontslag, te 
worden opgenomen in de staat van dienst - 
van de geémployeerde. De misdaad. waar- 
voor de straf opgelegd wordt moet nauw- | 
keurig opgegeven worden op Vorm'C; of
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(b). if the offence calls for more severe punishment. | 
that the officer dealing with the case is 
empowered to impose, refer the papers with 
his recommendation to a higher authority for 
decision. 

155. No servant who is charged in manner. provided 
‘by Regulations Nos. 150 and 151 may appear by a legal 
adviser, nor shall he be entitled to a copy of the record of 
proceedings, but he shall be entitled to personal inspection 
of the record or proceedings at any reasonable time, 

156. No fine levied under these regulations shall be 
of an uncertain amount, nor shall any reduction in pay 
apply for an unlimited period except in cases of reduction 
in rank or grade. 

157. Any employee who is suspended and subsequently 
punished shall not be entitled to any pay, -including any 
local, climatic, or other allowance during the period of 
suspension, but either full pay or a portion thereof, and 
any local, climatic, or other allowance operative, may be 
allowed for the whole or any part of the period during 
which the employee is under suspension, provided the 
circumstances are such as, in the discretion of the officer 
dealing with the case, warrant such special consideration. 

158. (1).(a) If any employee is placed: under police 
_. , arrest for any cause he shall, ipso facto, be 

. regarded as under suspension from duty 
_ and the emoluments of his office and the 

: suspension shall be continued until the 
decision of the court is given, unless such 
arrest does not interfere with his duty and 
the offence is not, in the opinion of the 
head or sub-head of his department, a 
serious one. 

(b) If the employee who has. been arrested is 
‘sentenced to imprisonment without the 
option of a fine, he shall be deemed to have 
been dismissed from the service as from the 
date of his arrest and consequent suspen- 
sion. 

(2) After the decision of the court has been given, and 
a lesser punishment than imprisonment without the option 
of a fine has been imposed, or at such earlier time as may 
be deemed expedient, one of the officers specified in Regu- 
lation No. 149 ‘shall consider the facts of the case and 
dispose of the matter as follows :— 7 

(a) Where the circumstances are such as to con- 
stitute misconduct he shall cause a charge in 
the manner set out on Form A, or so near 
thereto as circumstances will permit, to be 
served upon the employee, and thereafter the 
case shall be dealt with in the manner set forth 
in these regulations; or 

(6) if the circumstances of the case are such as 
not to constitute misconduct he may then decide 
that the whole of the period during which the 
employee has been under suspension shall be 
without pay, or if there are circumstances 
justifying such a course, that the employee shall 
be paid in whole or in part for the period of 
suspension, or that the. whole or any part of 
such period. shall be regarded as leave of 
absence with pay, if such leave is available to 
the employee, or as leave without pay, and shall 
advise the employee of the decision in writing. 

(3) Where an employee has ‘been sentenced to 
imprisonment without the option .of a fine, and such 
sentence has been suspended for a specified period on 
good behaviour, a head or sub-head of department may at 
his discretion suspend the operation of paragraph (1) (8) of 
this regulation where in his opinion the circumstances 
justify such action, and may deal with the case under 
paragraph (2). 

"159. Regulations Nos. 145 to 158 shall not apply to a 
Cape Contributor, a Cape Fixed Establishment servant, a 

’ Transferred servant, or a Natal servant attached to the 
permanent establishment of the Natal Civil Service, and 
such servants shall be dealt with. in ‘terms of section 
twenty-three of the Act.   

(b) indien de misdaad ernstiger straf vereist dan ‘de 
ambtenaar, die de zaak behandelt, kan opleg- 
gen, de dokumenten met zijn aanbeveling naar 
cen. hogere autoriteit voor beslissing verwijzen. 

155. Geen dienaar die beschuldigd is op de wijze 
neergelegd in regulaties Nos. 160 en 151, kan door middel - 
van een rechtsgeleerde verschijnen, noch zal hij gerechtigd 
zijn op een kopie van de notulen, maar hij zal gerechtigd 
zijn persoonlik de notulen op enige redelike tijd na te gaan. 

156. Geen boete onder deze regulaties opgelegd zal 
van onzeker bedrag zijn, noch zal enige aftrekking van. 
loon voor een onbeperkt tijdvak gelden, behalve in 
gevallen van verlaging in rang of praad. 

157. Geen geémployeerde die geschorst en. later 
gestraft wordt zal gerechtigd zijn op enig loon insluitende 
plaatselike-, klimaat- of andere toelage gedurende het tijd- 
vak van schorsing, maar of volle loon of een deel daarvan 
en enig plaatselike-, klimaat- of ander toelage van kracht, 
kan toegelaten worden voor het geheel of enig -gedeelte 
van het tijdvak gedurende welke hij onder schorsing is, 
voorbehouden dat de omstandigheden zodanig zijn als naar 
de goedvinding van de onderszoekende ambtenaar zulke 
biezondere gunst te rechtvaardigen. 

158. (1) (a) Indien enige geémployeerde in hechtenis 
genomen wordt door de politie om enige reden, zal hij ipso 
facto beschouwd worden. als onder schorsing van dienst, en 
het loon van zijn ambt en de schorsing zal. voortduren 
totdat de uitspraak van het hof gegeven is, tenzij zulke 
inhechtenisneming niet vijn dieust hindert en de misdaad 
naar mening van het hoofd of onderhoofd van zijn departe- 
ment niet ernstig is. 

(b) Indien de geémployeerde die gearresteerd is, 
gevonnist wordt met gevangenisstraf zonder keuze van 
boete, zal hij beschouwd worden als ontslagen uit de dienst 
van af datum van zijn arrest en daaropvolgende schorsing. 

(2) Wanneer de uitspraak van het hof. gegeven is en 
'.eep. minder straf dan gevangenisstraf zonder de keuze van 
een boete opgelegd wordt of op zodanige vroegere tijd als 
geschikt moge beschouwd worden zal een van de ambte- 
naren vermeld in regulatie No. 149 de feiten van de zaak 
in overweging nemen en over de zaak beslissen als volgt :— 

(a) Waar de omstandigheden zodanig zijn als wan- 
gedrag uit te maken, zal hij een beschuldiging 
volgens Vorm A of zo na gelijk daaraan als 
omstandigheden toelaten, laten dienen op de 
geémployeerde en daarna zal de zaak afge-- 
handeld worden op de wijze uiteengezet in deze 
regulaties; of 

(b) indien de omstandigheden van het geval zodanig 
zijn als geen wangedrag uit te maken, dan zal 
‘hij beslissen of het gehele tijdvak gedurende 
welke de geémployeerde onder  schorsing 
geweest is zal zijn zonder loon, of indien er 
omstandigheden ziin zulke handelwijze recht- 
vaardigende, dat de geémployeerde zal worden 
betaald ten volle of gedeeltelik voor het tijdvak 
van schorsing, of dat het geheel of enig gedeelté 
van zulk tijdvak beschouwd zal worden als 
verlof met loon, indien zulk verlof beschikbaar 
is, aan de geémployeerde, of als verlof- zonder — 
loon, en zal de geémployeerde van de beslissing 
in geschrifte kennis geven. 

(83) Waar een geémployeerde gevonnisd is tot 
gevangenisstraf zonder de optie van boete en zodanig 
vonnis niet voor een bepaalde tijd onderworpen aan goed 
gedrag opgeschort is, kan een hoofd of onderhoofd van 
departement naar goeddunken de werking van paragraaf 
(1) (6) van deze regulatie opschorten waar volgens zijn 
zienswijze de omstandigheden zodanige handelwijze recht- 
vaardigen en kan hij de zaak onder. paragraaf (2) 
behandelen. 

159. Regulaties Nos. 145, tot ex. met 158 zal niet van 
toepassing zijn op een Kaapse Bijdrager, een Kaapse Vaste 
Dienst Dienaar, een Overgeplaatste Dienaar of een Natalse 
.Dienaar verbonden aan de vaste dienst van de Natal Civiele 
Dienst, en zodanige dienaren zullen behandeld worden in 
termen van artikel drie en twintig van de Wet,



BUITENGEWONE STAATSKOERANT, 19 APRIL 1921, ai 
  

Form A. 
Reference. ./............ 

Sout Arrican Raitways anp Harpours. 

  

be steceseneteeeseareeees Department. 

cece ee ebeeseaeusenesengeneesenes Office, 

wee eeeeeeeeeseaedeesenennees Station, 

we eenetteteeteeneey Mevtecsenten Lue. 

Forwarded through..............00006 ceeee 

Charge of Misconduct of a Serious Nature under 
the Discipline Regulations. 

  

Under sub-section. ............0::.:02eee of section thirteen 
of the Railways and Harbours Service Act, 1912, the 
undermentioned charge is preferred against you, and in 
terms of section fourteen of the said Act you are required 

The. eccseceeeeeeeeneeeeceees day Of.........606. vaca eeecseeeeeeeees 19... 
‘ whether you admit or deny the charge, and to give an 

explanation you may desire to make. 
* You are suspended temporarily from duty and from 

the emoluments of your office as from the...............:2006 
19... inclusive. 

Form A. 

Verwijzing..........00... 

ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN HAVENS. 

  

bosses cecsernsetreetvseeeee Station, 
 seeeeeeenetetpeteeesen 9. 

Door middel van 

Beschuldiging van Wangedrag van ernstige aard 
onder de Tuchtregulaties. 

  

Onder onderartikel............... van artikel dertien van 
de Spoorwegen en Havendienst Wet, 1912, wordt de 
ondergenoemde klacht tegen u ingebracht,. en in termen 
van artikel veertien van de genoemde wet wordt-u'verzocht 
schriftelik te verklaren voor.................. v.m./n.m. op de 
daceeecece peteteeceeeesee GAG VON. ce csesceesecerecee oes 192... of 1 
er mede akkoord gaat of de klacht ontkent, en gelieve u 
elke uitlegging te geven, welke u mag wensen te maken. 

*U is tijdelik geschorst van dienst en van de ambts- 
voordelen van af de... 
inklusief. 

  

* If the servant is not suspended these remarks should be deleted. 
+ Insert particulars of charge. ‘ 

Form B. 

Reference...........0005 

Sourn Arrican Rarzways anp Harzovrs. 

  

cece eceneeeeuneneeeeeees Department. 

cote ee cee eaea ea eeeeseaencenetes Office, 

be ee cea eeeenenaeseeeeeebeneees Station, 

Charge of Misconduct of a Serious Nature under 

_ the Discipline Regulations. 

  

.-With reference to the undermentioned charge mad 
against you on the.............:00+ day Of........ ce ceeeee eee es 19... 

; emer e cere re ees e ene hee eee eH ORE Ree eee tea ee EEE eee ee abet ne aera seen ene 

Comer eae eee eee eee eee en eee Eee ee RHEE ee Ee DEE HE rere eee ane sae nenenssons 

Bee tele ete ee eee rete Rete Eee eee eee E He EO eee ROE eee tee ee nae e sees 

ae ee eee e eRe teeta ee eR eee eRe eee eee ee eee EOE Eee OHH ee ee en nen eeeeens 

I hereby notify you that I find the charge has not 
been established. 

t+ The order of suspension made against you is there- 
fore removed, and any emoluments withheld from you 
during suspension will be paid to you in due course. . . 

  

* Insert particulars of charge as originally made in Form A. 

+ If the servant has not been suspended these remarks should be deleted.   
* Indien de dienaar niet eschorst is moeten d ‘ki 

doorgehaald worden. Bes oz’ opmemmngen 
t Biezonderheden van klacht in te vullen. 

Vorm B. . 

ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN HLAVENS. 

  

Ava eeseeeeeeeeaee Leetetaeeeees Departement, 

wee cee e etna en eeecasetaceaeeees Kantoor, 

vee beeeceeeeateseneenees .... Station, 

Door middel van..........c.cccccccccsccesucsseeces. 

Klacht van Wangedrag van ernstige aard onder de 
Tuchtregulaties. 
  

. Met referte tot de ondergenoemde klacht tegen u 
ingediend op de...........0..00. dag Van.......ccciseee vee 92... 

* Klacht. 

digd is. 
+ De order tot schorsing van uw diensten is daarom 

opgeheven, en enige lonen van u afgehouden gedurende 
schorsing zullen aan u bijtijds betaald worden. ° 

\ 

*Vul in biezonderheden van klacht, zoals oorspronkelik gemaakt 
‘op Vorm A. 

Verwijzing....... idee 

Deel ik hierbij mede, dat de klacht niet gerechtvaar- 

+ Indien de dienaar niet geschorst is moeten deze opmerkingen | 
doorgehaald worden.
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Form C. 
. Reference............08: 
Souta AFrican Rattways anp Harpours. 

  

beet dene ee eeenenenea eens Department. . 
vec ceeeeecavetseeeeeeaeeaenaeees Office, 

Station, 
19... 

Forwarded through..............ceesseeeceees ; 
Charge of Misconduct under the Discipline Regulations. 

  

-I find you guilty of misconduct under section thirteen 
of the Railways and Harbours Service Act, 1912, in that 
ON The... cece ece nee eee eee eens day Of... .eseeeeeseeeeeeeeees 19... 

* 

cence reece teem teeth ee eee nets ea mrr eset seHeearertaasrnsacsreusasressseresraes 

PPT TTTTSTTSTEPTP PTC TT eee eee eee eee eee eer eee eee ee 

eee ewer weet twee eee secre eens eentees 

  

* Insert particulars of misconduct. 
+. Insert particulars of punishment. 

-CHAPTER IX. 
  

APPEALS. 

160. Subject to the provisions of sub-section (6) of- 
section fifteen of the Act, any employee against whom a 
decision has been given under the regulations governing 
Discipline (Chapter VIII) by a superior officer and who is 
dissatisfied with such decision may’ oe 

(a) if he is employed in the Transportation Depart- 
ment and the decision has been given by an 
officer below the rank of a Divisional Superin- 
tendent, appeal to the Divisional Superinten- 
dent or Superintendent, who shall carefully 
consider the appeal and give a decision thereon 
within fourteen days, and if the employee be 
still dissatisfied, or if the original decision has 
been given by the Divisional Superintendent or 
Superintendent, he may appeal by _ letter 
addressed direct. to the Assistant General 
Manager ; _ 

(b) if he is employed in any other department, 
appeal by letter addressed direct to the head 
of his department, 

provided that any such appeal is dispatched within seven 
days from the day on which he receives notification of such 
decision. 

(2) Thereupon the matter shall be carefully considered 
by the head of department concerned, and further evidence 
may be called and heard if need be, after which a decision 
shall be given. 

(3) If the head of department does, not give a 
final decision upon the appeal ‘within twenty-one days after 
the documents relating to the appeal have been delivered | 
or posted to him, or in case the employee is not satisfied 
with the decision given, such employee shall have the right 
of appeal by letter addressed direct to the General 
Manager, and the General Manager shall submit the case 
to the Appeal Board referred to in Regulation No. 162, 
provided that such right of appeal is exercised within 
fourteen days after the decision of the head of depart- 
ment has been communicated to him. 

161. (1) Any employee who has made a complaint in 
regard to the interpretation or application of the regula- 
tions and is dissatisfied with the decision given by the 
sub-head of department, may appeal by letter addressed 
direct to the head of his department. 

(2) The head of the department concerned shall give 
his decision, but should he not give such decision upon 
the matter within twenty-one days after the documents 
relating to the complaint have been delivered or posted to 
him, or in case the employee is not satisfied with the 
decision given, such employee may in writing request the 
General Manager to refer his complaint to the Appeal 
Board referred to in ‘Regulation No. 162; provided that 
such right of appeal is exercised within fourteen days after 
the decision of the head of department has been communi- 
cated to him,   

Vorm C. 

Verwijzing.........c000. 

ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN Havens. 
  

ceases peqtsceeecccereeeeeeeees Departement, 
i acccaeaeeeeseesseteeeeeeeeenene Kantoor, 

be deeeeeceeeeeeseuaeeeeeenes Station, 
bebe eeececeeececeneeeeceas 192... 

Klacht van Wangedrag onder de Tuchtregulaties. 
  

Ik bevind u schuldig aan wangedrag onder artikel 
dertien van de Spoorwegen en Havens Dienst Wet, 1912, 
doordat op deé.......ceee cece dag VAD. ceecaeeeeeees 192... 
TO. eee cece cee eee te rece cent ee ee enone POU ieee eeeeeeeeeeeeeeenees 

en ik heb onder artikel vijftien van die wet derhalve -be- 
sloten OMT ........ccccceeeeceeceeeeteeenes cette s nee e tease nent eteeeeetene 

  

* 'Vul biezonderheden van wangedrag in. 
t Vul biezonderheden van straf in. 

HOOFDSTUK IX. 
  

APPELLEN, 
_160. Onderworpen aan de voorzieningen van onder- 

artikel (6) van artikel vijftien van de Wet ‘kan enig 
. geémployeerde tegen wie cen beslissing gegeven is onder 

de Tuchtregulaties (Hoofdstuk VIII) door een boven hem 
gestelde ambtenaar en die ontevredén is met zulke 
beslissing— 

(a) indien hij werkzaam is in het Transportatie- 
departement en de beslissing gegeven is door 
een ambtenaar onder de rang van Afdeling- 
superintendent, appelleren -bij de Afdeling- 
superintendent of Superintendent, die nauw- 

. keurig het appél zal overwegen en een beslissing 
daarop binnen veertien dagen geven, en indien 
de geémployeerde nog ontevreden blijft, of 
indien de oorspronkelike beslissing gegeven is 
door de Afdelingsuperintendent of Superinten- 
dent, kan hij appelleren per brief rechtstreeks 
gericht aan de Assistent Aleemene Bestuurder ; 

(6) indien hij in enig ander departement werkzaam 
is, appelleren per brief gericht rechtstreeks aan 
het hoofd van zijn departement. 

Mits dat enig zulk appél ingezonden wordt binnen zeven 
dagen van af de dag waarop hij kennis ontvangt van 
-zodanige beslissing. 

(2) Daarop zal de zaak nauwkeurig in overweging 
genomen worden door het betrokken hoofd van departe- 
ment, en kan verder getuigenis afgenomen worden, indien 
nodig, waarna een beslissing gegeven zal worden. 

(3) Indien het, hoofd van departement geen finale 
beslissing over het appél geeft binnen een en twintig dagen 
nadat de dokumenten in verband met het appél aan hem 
atgeleverd of gepost zijn of ingeval de geémployeerde onte- 
vreden is met de gegeven beslissing zal zodanige geémploy- 
eerde het recht van appél hebben door middel van brief 
rechistreeks aan de Algemene Bestuurder gericht, en de 
Algemene Bestuurder zal de zaak voor de Raad van Appél, 
gemeld in regulatie No. 162, leggen, mits zulk recht van 

-appeél uitgecefend wordt binnen veertien dagen na de 
beslissing van het hoofd van departement aan hem mede- 
gedeeld is. , 

161. (1) Enige geémployeerde die geklaagd heeft in 
verband met de uitlegeing of toepassing van de regulaties 

‘en ontevreden is met de belissing gegeven ‘door het onder- 
hoofd van departement, kan appelleren per brief recht- 
streeks gericht aan het hoofd van zijn departement. 

(2) Het betrokken hoofd yan departement zal zijn be- 
slissing geven, maar indien hij geen zodanige beslissing 
over de zaak geeft binnen een en twintig dagen nadat de 
dokumenten. in verband met de klacht aan hem afgeleverd 
of gepost zijn, of indien de geémployeerde niet tevreden is 
met de gegeven beslissing, mag zodanige geémployeerde in 
geschrifte de Algemene. Bestuurder verzoeken zijn klacht 
naar de Raad van Appél, vermeld in regulatie No. 162, te 
verwijzen, mits zodanig recht van appél uitgeoefend 
wordt binnen veertien dagen na de beslissing van het. 
hoofd van departement aan hem medegedeeld is,
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(3) The Administration or the General Manager (as 
the case may be) may refer any complaint made by any 
employee in regard to the interpretation or application of 
the regulations to the Appeal Board. . 

162. The Appeal Board shall be appointed by the 
General Manager in terms of sub-section (6) of section 
fteen of the Act, as amended by section seven of Act 
o. 7 of 1914. The servant representing the class of 

servant concerned shall be elected in manner set out in 

Regulation No. 168. 

168. (1) The Appeal Board shall review any case or 
complaint submitted to it by the General Manager, hear _ 

such further or other relevant evidence as may be tendered 

or as it may call for, and report its finding to the General _ 
Manager, who shall thereupon give. his decision. 

(2) No officer shall take part as a member of the 

- Appeal Board in the hearing of any appeal by an employee 

in the department of which he may be the head or sub- 
ead. 

164. If the employee is dissatisfied with the decision 

of the General Manager, after the hearing of the case by 

the Appeal Board, he may, within thirty days from the 

date upon which that decision was given, request the 

General Manager to forward the records of his case to the 

Railways and Harbours Board for its consideration, and 
the decision of that Board shall be final. 

165. All notices of appeal shall be made in writing, 

and shall clearly set forth the reason for the appeal, and 

must be dispatched in a sealed envelope addressed to the 

officer to whom the appeal is made. The decision in regard 
to the appeal shall be communicated to the appellant. 

166. (1) When an employee lodges an appeal under 

these regulations against any decision of the Head of his 

Department, the General Manager shall, as soon as possible 

thereafter, fix a time and place for the hearing of such 

appeal, and notice thereof in writing shall be'given to the 

appellant. 

(2) If the whereabouts of the appellant is unknown, 

the notification of the time and place at which the appeal 

will be investigated shall be posted by registered letter to 

his last known place of address. ‘ 

(3) In the event of failure or neglect of the appellant 

to appear, and on proof of the proper notice having been 

given or posted to the appellant as aforesaid the case may 

be investigated and dealt with in his absence and on the 

available evidence. 

167. (1) Evidence taken at a departmental inquiry at 

which the appellant was present and had an opportunity 

of heaving and of giving evidence may be admitted. 

(2) Any additional evidence submitted or to be called 

for in respect of any charge preferred against any employee 

shall be heard in the presence of such employee. 

(3) The evidence of witnesses resident more than 20. 

miles from the place of the sitting of the Appeal Board 

‘may be taken by affidavit or otherwise as may be directed 

by the Appeal Board. 

168. In order that the servants elected to the Appeal 

Board shall be representative of the section of the staff to 

which the appellant belongs, they shall be elected in the 

following manner :— 

(i) One officer shall be elected ‘by salaried officers 
to sit on the Appeal Board to examine appeals 
made by any of such officers. 

(ii) One employee shall be elected by the Artisans, 

' Skilled Labourers, and Labourers classified in 
Artisan Pay Schedule from the employees 

classified in that schedule to sit on the Appeal 

Board to examine appeals made by any of such 
employees, - ‘ 

(iii) One employee shall be elected by Drivers, 

Firemen, Guards, and Ticket Examiners from 

the employees classified in these grades to sit 

on the Appeal Board to examine appeals made 

by any of such employees.   

(3) De Administratie of de Algemene Bestuurder 
(zoals het geval mag zijn) kan enige klacht, door een 
geémployeerde ingediend in verband met de uitlegging of 
toepassing van de regulaties, naar de Raad van Appél 
verwijzen. 

16%. De Raad van Appél zal aangesteld worden door 
de Algemene Bestuurder volgens onderartikel (6) van - 
artikel vijftien van de Wet, zoals gewijzigd door artikel 
zeven van Wet No. 7 van 1914. De dienaar vertegen- 
woordigende de klas van betrokken dienaren zal gekozen 
worden volgens regulatie No. 168. 

168. (1) De Raad'van Appél zal enige zaak of klacht, ° 
door. de Algemene Bestuurder bij hem ingediend, beoor- 
delen, zodanig verder of ander getuigenis verhoren als 
voorgelegd mag zijn of het moge vereisen, en zijn uit- 
spraak melden aan de Algemene Bestuurder, die dan zijn 
beslissing zal geven. ; 

(2) Geen ambtenaar zal deel nemen als lid van de 
Raad: van Appél met het verhoor van enig appél door een 
geémployeerde in het departement waarvan hij het hoofd 
of onderhoofd is. 

. 164. Indien de geémployeerde ontevreden is met de 
beslissing van de Algemene Bestuurder, na het verhoor 
der zaak door de Raad van Appél, kan hij binnen dertig 
dagen van af de datum waarop die beslissing gegeven was 
de Algemene Bestuurder verzoeken de notulen van zijn 
zaak te zenden naar de Spoorweg- en Havenraad voor zijn 
overweging, en de beslissing van die Raad zal finaal zijn. 

165. Alle kennisgevingen van appéel moeten in 

geschrifte zijn en moeten duidelik aangeven de redenen 

voor het appél, en moeten afgezonden’ worden in een 

gesloten koevert gericht aan de ambtenaar bij wie geappel- 

leerd wordt. De beslissing in verband met het appél zal 

aan de appellant vermeld worden. 

166. (1) Wanneer een geémployserde een appél 

indient onder deze regulaties tegen enige beslissing van 

het hoofd van zijn departement, zal de Algemene 

Bestuurder zo spoedig mogelik daarna, een tijd en plaats 

bepalen voor het verhoor van zulk appél, en hiervan moet 

kennis in geschrifte gegeven worden aan de appellant. 

(2) Indien het dan ter. tijde adres van de appellant 

onbekend is, zal de kennisgeving van de tijd en plaats van 

het verhoor van zulk appél met de post per geregistreerde 

brief verzonden worden naar zijn laatstbekende plaats van 

adres. oS 

(3) Ingeval van verzuim of in gebreke blijven door de 

appellant om te verschijnen, en tegen bewijs dat de behoor- 

like kennis gegeven of gepost is aan de appellant als voor- 

zegd, kan de zaak onderzocht en behandeld worden in zijn - 

afwezigheid en op de beschikbare getuigenis. 

167. (1) Getuigenis afgenomen bi] een. departementaal 

onderzoek, waarbij] de appellant tegenwoordig was en 

gelegenheid had getuigenis te horen en te geven, kan toe- 

gelaten worden. , : 

(2) Enig verder getuigenis voorgslegd of te worden 

yerhoord ten opzichte van enige beschuldiging gemaakt 

tegen enige geémployeerde, zal afgenomen worden in 

tegenwoordigheid van zulke geémployeerde. 
(3) Het getuigenis van getuigen woonachtig meer dan 

20 mijl van de plaats van zitting van de Raad van appéel 

kan afgenomen worden onder beédigde verklaring of 

anderszins zoals door de Raad van appél mag verordend . 

worden. 

168. Opdat de tot de Raad verkozen dienaar een ver- 

tegenwoordiger moge zijn van de afdeling van het 

personeel waartoe de appellant behoort, zal hij op de vol- 

gende wijze verkozen worden :— 
(i) Een ambtenaar zal door het ambtenaars- 

personeel verkozen worden om deel uit te maken 

van de Raad welke enig appel, ingediend door 
zodanige ambtenaren, zal onderzoeken. 

(ii) Een geémployeerde zal door de Handwerks- | 

lieden, Bedreven Arbeiders en Arbeiders ge- 

rangschikt onder de Handwerkslieden Loon- 

schedule van uit de geémployeerden, en die 

. schedule ingedeeld, verkozen worden, om deel 

uit te maken van de Raad welke een appél door 

een of ander van zodanige geémployeerden 
ingesteld, zal onderzoeken. 

(iii) Een geémployeerde zal door de Machinisten, . 

Stokers, Kondukteurs en Kaartjesonderzoekers . 
van wit de geémployeerden onder deze graden 
ingedeeld, verkozen worden, om deel uit te 
maken van de Raad welke een appél door een of 
ander van zodanige geémployeerden ingediend, 
zal onderzoeken. :
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(iv) One employee shall be elected by employees 
classified wm the Employees’ Pay Schedule 
from the employees classified in that. schedule 

_ to sit on the Appeal Board to examine appeals 
made by any of such employees. 

(v) In order to provide alternatés to act for the 
foregoing elected members in the event of any 
such members being unable to act owing to 
sickness or other cause, each voter will, 
except in the case provided for in paragraph 
(vi) of this regulation, be required to vote 
separately for one member and one alternate. 
The candidate as member who receives the 
largest number of votes-from the section of 
servants entitled to vote for him shall be 
declared elected as member for that section of 
servants, and the candidate as alternate who 
receives the largest number of votes shall be 
deemed to be elected as alternate. A servant 
submitting himself for election to the Appeal 
Board must himself elect to stand as 2 candidate 
either as member or alternate, but may not 
stand for both positions. 

(vi) In the event of one candidate as member or 
"one candidate as alternate only being nominated 

to represent any section of the staff, the 
unopposed candidate shall be deemed to be 
elected as member or alternate as the case may 
be. : 

(vii) Notice of every election shall be published in 
the Weekly Notice. . 

(viii) Candidates for election must be servants who 
are stationed within a distance of 100 miles of 
Johannesburg. 

(ix) Servants 21 years of age and over and servants 
on the permanent staff under 21 years of age 
will be entitled to vote, but temporary servants 
under 21 years of ‘age shall not be entitled to 
vote. ; 

(x) A returning officer and two scrutineers shall be 
appointed by the General Manager to conduct 
each election. 

(xi) At least forty-two days prior to any election of 
, elected members of the Appeal Board, the 

returning officer shall send printed notices or 
circulars to the servants entitled to vote calling 
for the nomination of-such number as may be 
necessary of candidates, as member and alter- 
nate respectively, representative of each class of 
servants, to be sent to him on or before a date 
to be fixed by him, and not being less than six- 
teen days before the date of the election. 

(xii) The names of the candidates nominated for 
election must be submitted on the prescribed 
Form D, which must be signed by not less than 
six or more than ten other adult servants who 
are members of the section of the staff entitled 
to vote for such candidate. The form shall also 
be signed at the foot by the candidates who shall 

‘thereby assent to their candidature and shall 
undertake to perform the duties of the office to 
which they may be elected either as members 
or alternates, as the case may be. The pro- 
posal form thus completed must be forwarded 
to the returning officer so as to reach him not 
later than the day fixed for receiving nomina- 
tions, 

-(xiii) The returning officer shall cause to.be circu- 
lated to every servant who is entitled to vote 
for the respective candidates, a printed form of 
voting paper containing 

(a) the name of each candidate, showing mem- 
bers and alternates separately ; 

(b) the section of the staff in respect of which 
such candidate is proposed for election; 

(c) the date and place of election,.and the time 
at which the election shall close; 

.   
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(iv) Een geémployeerde zal door geémployeerden 
onder de Geémployeerden Loonschedule gerang- 
schikt, van uit de onder die schedule ingedeelde 
geémployeerden. verkozen worden om deel uit te 

~ maken van de Raad welke een appél door een 
of ander van zodanige geémployeerden inge- 
diend zal onderzoeken. 

' (v) Ten einde voorziening te maken voor plaatsver- 
vangers om voor bovenstaande verkozen leden 
op te treden ingeval enigeen van zodanige leden. 
ter oorzake van ziekte of anderszins niet in staat 
is op te treden, zal van ieder stemgerechtigde 
verlangd worden behalve het geval geregeld in 
paragraaf (6), afzonderlik voor een lid en 
plaatsvervanger te stemmen. De kandidaat als 
lid die het grootste aantal stémmen ontvangt 
van de afdeling van dienaren, gerechtigd voor 
hem te stemmen, zal geacht worden lid te zijn 
voor die afdeling van dienaren, en de kandidaat 
als plaatsvervanger die het eerstvolgend 
grootste aantal stemmen verkrijgt zal 
beschouwd worden als plaatsvervanger gekozen 
te zijn. Een dienaar die zich verkiesbaar stelt 
voor de Raad van Appél moet besluiten of hij 

' sich als lid of als plaatsvervanger verkiesbaar 
stelt, doch mag zich niet voor beide verkiesbaar 
stellen. 

(vi) Ingeval slechts een kandidaat als lid of een 
kandidaat als plaatsvervanger ter vertegen- 
woordiging van enige afdeling van het 
perscneel benoemd worden, zal de onbestreden 
kandidaat beschouwd worden verkozen te zijn 
als lid of als plaatsvervanger, al naar het geval 
mag ‘zijn. 

(vii) Kennis van elke verkiezing zal gegeven worden 
in de Wekelikse Kennisgevingen. 

' (viii) Kandidaten voor verkiezing moeten dienaren 
zijn die gestationeerd zijn binnen. een afstand 
van honderd mijl van af Johannesburg. 

(ix) Dienaren van 21-jarige leeftijd en over, en 
' dienaren op het vaste personeel onder 21-jarige 
leeftijd, zullen gerechtigd zijn te stemmen, 
doch tijdelike dienaren onder 21-jarige leeftijd . . - 
aullen niet gerechtigd zijn te stemmen. 

(x) Hen verkiezingsambtenaar en twee stemop- 
nemers zullen-door de Algemene Bestuurder 
aangesteld worden om elke verkiezing te leiden. 

(xi) Ten minste twee en veertig dagen voorafgaande 
aan enige verkiezing van de gekozen leden van 
de Raad van Appél zal de verkiezingsambtenaar 
gedrukte kennisgevingen of cirkulaires aan 
stemgerechtigde dienaren toezenden waarbij 
opreeping plaats heeft voor de benoeming van 
zodanig aantal als nodig moge zijn voor kandi- 
daten, als lid en plaatsvervanger respektievelik, 
vertegenwoordigende elke klas van dienaren als 
nodig moge zijn, welke op een door hem vast 
te stellen datum, niet later dau zestien dagen 
voor de datum van de verkiezing aan hem toe- 
gezonden moet worden. 

(xii) de namen van de kandidaten, ter verkiezing 
voorgesteld, moeten op het voorgeschreven voor- 
stellingsformulier D overgelegd worden, welk 
formulier door minstens zes of niet minder dan 
tien andere volwassene dienaren, leden van de 
afdeling van het personeel gerechtigd om voor 
zodanige kandidaten te stemmen, ondertekend 
moet worden. Het formulier zal eveneens aan 
de voet door de kandidaten ondertekend worden, 
die daarbij toestemming tot hun kandidatuur 
geven en aannemen, indien verkozen, de 
plichten van het ambt waartoe zij verkozen 
mogen worden hetzij als lid of plaatsvervanger 
als het geval mag zijn, te zullen vervullen. 
Het aldus ingevulde voorstellingsformulier 
moet, ten einde aan te komen niet later dan de 
datum als voor ontvangen van benoemingen be- 
paald aan de verkiezingsambtenaar toegezonden 
“worden. 

(xill) De verkiezingsambtenaar zal aan ieder dienaar 
gerechtigd voor de respektievelik kandidaten te 
stemmen, een gedrukt stembriefje doen toe- 
komen bevattende— 
(a) de naam van ieder kandidaat afzonderlik 

aangevende leden en plaatsvervangers; 
(b) de: afdeling van: het personeel waarvoor 

zodanige kandidaat ter verkiezing voorge- 
steld wordt; . 

. (c) datum en plaats van verkiezing en het tijd- 
stip waarop de verkiezing zal sluiten;
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(d) short instructions as to the manner in which 
the form is to be completed and sent in to 
the returning officer. 

‘ 

(xiv) Every servant is required to vote for one can- ' 
didate as member and one as alternate in the 
section in which he is entitled to vote, and he 
shall complete his voting paper in the following 
manner :— 

(a) by placing a cross in the appropriate place 
opposite the name of the candidate he is 
voting for; co , 

(b) by signing the voting paper at the foot | 
thereof ; _ 

(c) by stating in. the appropriate place his, 
occupation and the place and date of the 
completion of the voting paper. 

When so completed it must be sent in a closed 
envelope to the returning officer. 

Not more than one vote may be cast for a 
candidate as member and one vote for a candi- 
date as alternate. 

(xv) Voting papers not conforming to the require- 
ments mentioned in paragraph (xiv) or which 
are not received by the returning officer by the 

- prescribed date will be disqualified. 

(xvi) After the time mentioned for the closing of 
’ + the election the returning officer shall open and 

count the voting papers in the presence of the 
scrutineers. The scrutineers shall then count 
the votes and prepare .a return showing the 
number of votes recorded for each candidate, as 
member, and each candidate as alternate, and 
shall thereupon certify as to the candidates 
who have received the largest number of votes. 
The certificate of the scrutineers shall be 
countersigned as correct by the returning officer, 
and it shall thereupon be conclusive evidence of 
the election of the candidates named therein as 
members or alternates for members of the 
Appeal Board. 

The returning officer may declare the result 
of the poll at the place of election immediately 
such result has been ascertained. 

(xvii) Should the scrutineers doubt the validity of 
any voting paper or the right of the person who 
appears to have signed it to vote at the election, 
or should they find any irregularity which 
would appear to invalidate any voting paper, 
they shall at once refer it to the returning 
officer, who shall finally decide as to the 

_admissibility or otherwise of such voting paper. 
Tf the returning officer decides that it is in- 
admissible it shall not be used and may forth- 
with be destroyed. 

(xviii) The result of the election shall be notified by 
the returning officer to the General Manager, 
and the certificate of the scrutineers and of the 
returning officer shall be sent to him and shall. 
be filed in his office. 

_ (xix) The General Manager shall in writing inform 
the persons elected of their election, and the 
result of every election shall be published in: 
the Weekly Notice. 

(xx) In the event of an equal number of votes being 
recorded in favour of any two candidates head- 
ing the poll, either as members or alternates, 
neither of them shall be deemed to have been 
elected, and the returning officer shall forth- 
with take steps to have another election to fill 
the vacancy. 

(xxi) The notices and forms referred to in paragraph 
(xiii) of this regulation shall be forwarded to 
servants entitled ‘to vote in such manner as the 
returning officer may consider most convenient 
and expeditious, and need not be addressed to 
each individual. The non-receipt by a servant 
entitled to vote of any such notice or form shall 
not invalidate an election of elected members 
and alternates for members of the Appeal 
Board.   

(d) beknopte voorschriften betrefiende de wijze 
waarop het formulier moet ingevuld en 
aan de verkiezingsambtenaar toegezonden 
worden. 

(xiv) Elke dienaar moet voor een kandidaat als lid 
en een als plaatsvervanger in de afdeling 
waarin hij stemgerechtigd is stemmen, en 
zullen stembriefjes op de volgende wijze moeten 
ingevuld worden— 
(a) door het plaatsen van een kruis op de aan- 

gewezen plaats naast de naam van de 
kandidaat voor wie -hij wenst te stemmen ; 

(6) door het stembriefje aan de voet te onder- 
tekenen ; 

(c) door op de daarvoor bestemde plaatsen zijn 
beroep en de plaats en datum van invulling 
van het stembrriefje te vermelden. 

Wanneer aldus ingevuld moet het stembriefje 
in een gesloten omslag aan de verkiezings- 
ambtenaar toegezonden worden. Niet meer dan 
een stem. mag voor een kandidaat als lid en een’ 
als plaatsvervanger uitgebracht worden. 

(xv) Stembriefjes die niet aan de vereisten voldoen - 
vervat in paragraaf (xiv) of die niet op voor- 
geschreven datum aan de verkiezingsambtenaar 
toegezonden zijn, zullen van onwaarde ver- 
klaard worden. - . 

(xvi) Na afloop van de tijd als voorgeschreven voor 
de sluiting van de verkiezing zal de verkiezings- 
ambtenaar in tegenwocrdighéid van de stem- 
opnemers de stembriefjes openen en tellen. De 
stemopnemers zullen vervolgens de stemmen 
tellen en een staat aantonende het op elke 
kandidaat als lid, en elke kandidaat als plaats- 
vervanger uitgebrachte aantal stemmen, op- 
maken, en zullen daarna moeten verklaren 
welke kandidaten het grootste aantal stemmen 
ontvangen hebben. De verklaring van de stem- 
opnemers zal als nauwkeurig door de ver- 
kiezingsambtenaar mede-ondertekend worden, 
en. zal daarna een overtuigend bewijs uitmaken 
van de verkiezing van de daarbij] genoemde 
‘kandidaten als leden of plaatsvervangers van 
leden van de Raad van Appél. De verkiezings- 
ambtenaar mag de uitslag van de verkiezing ter 
plaatse van de verkiezing verklaren zodra 
zodanige uitslag bekend is. 

(xvii) Indien de stemopnemers over de geldigheid 
van enig stembriefje, of het recht tot stemmen 
van de persoon welke blijkt dit ondertekend te 
hebben mogen twijfelen, of mogen z1] enige 
onregelmatigheid, welke blijkbaar enig stem- 
briefje van onwaarde zou maken, aantrefien, 
zullen zij dit onmiddellik naar de verkiezings- 
ambtenaar verwijzen, die uiteindelik betref- 
fende de al of niet geldigheid van zodanig 
stembriefje zal beslissen. Indien de ver- 
kiezingsambtenaar beslist dat het ongeldig is, 
zal het niet gebruikt doch mag onmiddellik 
vernietigd worden. 

(xviii) De uitslag van de verkiezing zal door de 
verkiezingsambtenaar aan de Algemene Be- 
stuurder bekend gemaakt worden en het certifi- 
kaat van de stemopnemers en dat van de ver- 
kiezingsambtenaar dan hem toegezonden en in 
zijn kantoor bewaard worden. 

(xix) De Algemene Bestuurder zal de verkozen 
personen in geschrifte van hun verkiezing ver- 
wittigen en zal elke verkiezing in ‘‘ Wekelikse 
Kennisgeving ’’ gepubliceerd worden. 

(xx) In het geval dat een gelijk aantal stemmen 
op enige twee kandidaten uitgebracht zijn met 
het grootste aantal stemmen hetzij als leden of ~ 
plaatsvervangers, zal geen van hen beschouwd 
‘worden verkozen te zijn, en zal de verkiezings- 

‘ ambtenaar zonder verwijl stappen nemen voor 
het houden van een andere verkiezing ten einde 
de vakature op te vullen. 

(xxi) De kennisgevingen en formulieren, waarnaar 
in paragraaf (xili) van deze regulaties verwezen 
wordt, zullen aan stemgerechtigde dienaren op 
sodanige wijze als de verkiezingsambtenaar 
meest geschikt en vlug moge achten toegezon- 
den worden, en behoeven niet aan elkeen in het 
biezonder geadresseerd te worden. 

De niet ontvangst van zodanige kennis- 
geving of formulier door een stemgerechtigde 
dienaar zal een verkiezing van leden en plaats- 
vervangers van leden voor de Raad van Appél 
niet krachteloos maken.



  

996 GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY, 19ra APRIL, 1921. 

169, (1) The elected members of the Appeal Board | 
and their alternates shall hold office for a period of three 
years, provided they remain in the service of the Adminis- 
tration, and provided further that-if any elected member 
or alternate is found guilty of serious misconduct and 
seriously punished, or is transferred from the class of 
servants he was elected to represent, his seat shall become 
‘vacant. 

(2) When any elected member ‘is unable at any time 
through sickness or any other cause to carry out his 
duties as an elected member, the elected member’s alternate 
shall act for him. Any elected member or his alternate 
may at any time resign his office on giving notice in writ- 
ing to the General Manager of his intention to resign. 

170. (1) If an elected member of the Appeal Board or 
his alternate dies, or by notice in writing addressed to the 
General .Manager resigns his office, ceases to be a servant 
of the Administration, ceases to belong to the class of 
servants he was elected to represent, or is found guilty of 
serious misconduct and seriously punished, his seat shall 
become vacant and a successor shall be elected in. the 
manner herein-before prescribed, who shall hold office for 
the residue of. the period during which his predecessor 
would have held the same if he had remained a member or 
an alternate for the member of the Board; provided that 
in any case where the seat of an elected member or an 
alternate becomes vacant within six months of the ordinary 

_ election the member elected to fill the vacancy shall 
continue in office until the end of the next succeeding 
period of three years. 

(2) If the position of a member becomes vacant and 
an alternate accepts nomination as a candidate for election 
to such position, such acceptance shall be regarded as 
notification to the Administration that he interids to resign 
his position as an alternate from the date on which the 
election for the position of member takes place, whether ° 
he is elected or not, and the returning officer shall forth 
with notify to the section of the staff concerned that the 
position of alternate will also fall vacant and shall call 
for nominations and proceed with the election for both 
‘positions in the manner herein-before prescribed.~ 

171. Nothing in these regulations shall prevent the 
General Manager from forwarding to the Appeal Board 

‘for consideration and report any appeal or complaint 
made against a decision of the General Manager under 
the. regulations governing Discipline (Chapter VIII) or 
under any of the laws or regulations referred to in section 
twenty-three of the Act, when in his opinion the circum- 
stances justify such a course. 

Form D. 

Souru Arrican Rarways anv Harzours. 
  

AprEaL Boarp ror tHe Section oF THE STAFF WHOSE 
OCCUPATIONS ARE GRADED IN THE............0c0eceeees 
Pay ScHEpDULE. 

  

Nomination of Candidates for Election as Member and 
— Alternate for the Member of the Appeal Board to 

be appointed under section fifteen (6) of the Rail- 
ways and Harbours Service Act, 1912, as amended 

' by sections seven and eight of the Railways Strike 
and Service Amendment Act, 1914. 

Name of candidate as member...............00.c.ceceeeees senses 

  
  

Grade. .....c.. cc eeeeee ee seeeneeeenes dene eceeeeceaseneetegegestestesupiaeeess 
Station... ccececeveceeee eer ecees ‘veeeacees bbe g eee eeseseneussaseeeeeuses 

-Name of candidate ag alternate..........ccsscecceceecccccecseceece 
“Grade....c.cccccccscuseuteveceees " eagecreceeueeuee va taccavceeceneuceseecess ; 
Station. ...ccccceccscssccnceees veeeee ieee eseeeceecceecseevutesecvaneneenes 

the Nomination. Employment. 

  

  

169. (1) De gekozen leden van de Raad van Appél en 
diens plaatsvervanger zullen hun ambt bekleden voor een 
tijdperk van drie Jaren, onder voorbehoud dat 'zij in de 
dienst der Administratie blijven, en verder dat indien 
enig gekozen lid of plaatsvervanger schuldig aan ernstig 
.wangedrag beyonden en ernstig gestraft wordt of overge- 
plaatst is uit de klasse van dienaren die hij gekozen werd 
te vertegenwoordigen zal zijn plaats vakant worden. 

(2) De plaatsvervanger zal optreden voor het gekozen 
lid, wanneer deze ter eniger tijd door ziekte of door enige 
andere oorzaak verhinderd is in het vervullen van zijn 
plichten als gekozen lid. Enig gekozen lid of diens plaais- 

_ vervanger kan ter eniger tijd zijn ambt neerleggen door 
schriftelik aan de Algemene Bestuurder kennis te geven, 
dat hij voornemens is af te treden. 

170. (1) Indien een gekozen lid van de Raad van 
Appél of diens plaatsvervanger sterft, of zijn ambt neer- 
legt bij schriftelike kennisgeving gericht aan de Algemene 
Bestuurder, of ophoudt een dienaar van de Administratie 
te zijn, ophoudt te behoren-aan de klasse van dienaren 
welke hij. gekozen werd te vertegenwoordigen, of schuldig 
aan erustig wangedrag en ernstig gestraft wordt zal zijn 
plaats vakant worden en een opvolger zal op de bovenom- 
schreven wijze gekozen worden die het ambt zal bekleden 
voor het overblijvend gedeelte van het tijdperk gedurende 
hetwelk zijn voorganger dat zou bekleed hebben indien 
hij een lid of plaatsvervanger van een lid van gezegde 
Raad zou geweest zijn, onder voorbehoud dat in enig 
geval waarin de plaats van een gekozen lid of een plaats- 
vervanger openvalt binnen zes maanden voor de gewone 
verkiezing het lid dat gekozen wordt de opengevallen plaats 
te vervullen zijn ambt zal blijven bekleden tot het einde 
-van het eerstvolgende tijdperk van drie jaren. 

(2) Ingeval de positie van een lid openvalt en een 
plaatsvervanger benoeming als kandidaat voor verkiezing 
tot zodanige positie aanneemt, zal zodanige aanneming be- 
schouwd worden als kennisgeving aan de Administratie, 
dat hij voornemens is zijn ambt als plaatsvervanger neer 
te leggen van af de datum waarop de verkiezing voor de 
positie van lid plaats vindt, hetzij hij al of niet verkozen 
wordt, en zal de verkiezingsambtenaar zonder verwijl de 
daarbij betrokken afdeling van het personeel te kennen 
geven. dat het ambt van plaatsvervanger eveneens open zal 
vallen en zal voor benoemingen vragen en op de bovenom- 
schreven wijze met de verkiezing voor beide ambten voort- 
gaan, 

171. Niets in deze regulaties vervat zal de Algemene 
Bestuurder verhinderen om naar de Raad van Appél voor 
overweging en rapport te zenden enige appél of klachte - 
gemaakt tegen een beslissing van de Algemene Bestuurder 
onder de Tuchtregulaties (Hoofdstuk VIII) of onder enig 
van de wetten of regulaties waarnaar verwezen wordt 
in artikel drie en twintig van de wet; wanneer naar zijn - 
mening de omstandigheden zulke handelwijze rechtvaar- 
igen. . 

Vorm D. 

AUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN Havens. 
N . 

Raab vAN APPEL VOOR DE AFDELING VAN HET PERSONEEL 
WIENS' DIENSTEN INGEDEELD ZIJN IN DE........c.eccccaeceees 
LoonscHEDULE. 

  

Benoenangen van Kandidaten voor verkiezing als Lid of 
Plaatsvervanger voor het Lid van de Raad van 
Appel te worden aangesteld onder artikel vijftien 
(6) van de Spoorweg- en Havendienst Wet, 1912, als 
geamendeerd door artikels zeven en acht van de 

  
  

Handtekening van Dienaren Graad van Werk. 
die de benoeming aanvragen. Station. 
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Candidates’ Acceptance of Nomination. 

We hereby agree to stand for election as member, and 

alternate for the member respectively, of the Appeal Board 

to be appointed under the Act. for the....... wee eeceeeeeeeeeeees 

Section of the Staff. 

  

Trrng awpD APPLICATION OF REGULATIONS. 

_. 192. Regulations Nos. 1 to 172 as provided for herein 

shall be known as the ‘‘ Employees’ Staff Regulations,”’ 

and shall apply to all employees classified: in the pay 

schedules, subject to such exceptions as ‘may be specitically 
provided for in any regulations. 

  

- ¥e No. 617.] [19th April, 1921. 

The following Staff Regulations framed under Section 
88 of the Railways and Harbours Service Act, 1912, have 

- been approved by His Royal Highness the Governor- 

General and are issued for general information. 

These regulations, unless otherwise stated, operate on 

and from ist April, 1921, and, except where provided 

to the contrary, cancel all regulations dealing with the 
same subjects which have hitherto been in operation. 

  

OFFICERS’ STAFF REGULATIONS. 

  

CHAPTER I. 

  

PRELIMINARY, 

1. (1) In the interpretation of these regulations the 
' words and expressions used therein shall have the.several 

meanings assigned to them in the Railways and Harbours 

Service Act, 1912 (hereinafter referred to as ‘‘ the Act’), 

unless the context otherwise indicates, and the term 

‘employee’? shall in addition be understood to include 

persons drawing an annual salary holding any position 

provided for in the Employees Pay Schedules or such other 

position as may be decided by the General Manager to be 

that of an employee. 

Provided 

(a) that any servant holding a position referred to 

in this regulation shall continue to_ be 

yemunerated at the scale of salary applicable to 

him on the 31st December, 1912, or such higher 

annual rate of pay as may have been specially 
agreed upon since that date, unless he has 
elected to accept the basis and scale of pay 

which have been laid down for his grade under 
the Employees’ Staff Regulations ; 

(by that the application of the term “! employee ”’ 
to any such servant who at the date of Union 
was remunerated at an annual salary and has 

been allowed to retain an annual salary shall 

not deprive such servant, if ‘retrenched or 

pensioned of the right of being retrenched, or 

pensioned on the scale which would have been 
applicable under any Act governing him at 
the date of Union; 

(c) that any such servant who has been allowed to 

“ yetain any annual scale of salary applicable to 

him, and whose position has been graded in the 
salaried establishment, shall be regarded as a 

sdlaried officer, notwithstanding the terms ‘of 

this regulation, and shall be granted the privi- 

leges of a salaried officer, subject to such limita- 

tions as may be provided in the regulations. 

(2) The term “substantive rate of pay’’ in the case © 

of officers shall mean the annual rate of salary exclusive 

of all allowances of any description.   

Aanneming van Benoeming door Kandidaten. 

Wij zijn hiermede bereid om ons verkiesbaar te stellen 
als lid en plaatsvervanger van het lid respektievelik van de 
Raad van Appel, te worden benoemd onder de Wet voor de 

S Leeeceeeeueeeeenes sektie van het personeel. 

  

Trre, EN TorraSSING VAN REGULATIES. 

172. Regulaties Nos. 1 tot 171 als hierin voorzien 
zullen genoemd worden’ ‘‘ Geémployeerden - Personeel- 
regulaties,”’ en gelden voor alle geémployeerden geklassi- 
ficeerd in de betalingschedules, onderworpen aan zodanige 
uitzonderingen als in het biezonder in enige regulaties 
voorzien zijn. . ' 

#eNo. 617.] [19 April 1921. 
De volgende Stafregulaties, opgesteld krachtens sektie 

88 van de Spoorweg- en Havendienst Wet, 1912, zijn 
goedgekeurd door Zijn Koninklike Hoogheid de Goever- 
neur-generaal en worden ter algemene informatie uitge- 

SE oa 

' vyaardigd. 
_ Dese Regulaties, tenzij anderszins aangegeven, comen 
in werking op en van af 1 April 1921, en, behalve waar 
anderszins bepaald, kanseleren ze alle regulaties hande- 
lende over dezelfde onderwerpen, welke tot hiertee van 

kracht waren. 

AMBTENAREN STAFREGULATIES. 
—_—— 

HOOFDSTUK I. 
VooRAVGAANDE BEPALINGEN. 

1. (1) Bij de uitlegging van deze regulaties zullen de 

woorden en uitdrukkingen daarbij gebruikt de onder 

scheidene betekenissen hebben daaraan toegekend door de 

Spoorweg- en Havendienstwet, 1912 (hierna genoemd “de | 

Wet’), tenzij de samenhang anders aanwijst, en de uit- 

drukking ‘‘ geémployeerde’’ zal bovendien geacht worden 

personen in te sluiten die een jaarliks salaris trekken en 

enige positie -bekleden, waarvoor voorziening gemaakt is 

in de Geémployeerden Loonschedule, of zodanige andere 

positie, als de Algemene Bestuurder mag besluiten dat 

van een:geémployeerde te zijn. 
Behoudens— 

(a) dat enige dienaar die een van de betfekkingen 

bekleed waarnaar in deze regulatie verwezen . 

wordt zal voortgaan de emolumenten te ontvan- 

gen volgens de schaal van salaris op hem van 

toepassing op 31 Desember 1912, of zodanige - 

hoger jaarlikse schaal van loon, waarop sedert - 
die datum speciaal overeen is gekomen, tenzij 

hij zal verkiezen de grondslag en schaal van 

betaling aan te nemen die voor zijn graad zijn 

neergelegd onder de personeelregulaties voor 

geémployeerden ; ; 

(b) dat de toepassing van de uitdrukking ‘‘ ge- 

employeerde’’ op enig zodanige dienaar die op 

de datum van de Unie-tegen een jaarliks salaris 

betaald werd, en toegelaten is een jaarliks 

salaris te behouden, zodanige dienaar niet van 

het recht beroven zal, indien afgedankt of 
‘gepensioneerd, van te worden afgedankt of ge- 

pensioneerd volgens de schaal welke van toe- 

passing zou zijn onder enige wet waardoor hij 

op de datum. van de Unie beheerd werd; 

(c) dat enige zodanige dienaar, die toegelaten is 

enig jaarlikse schaal van salaris op hem van. 

toepassing te behouden, en die een graad heeft 

bij het gesalarieerde personeel, ondanks de uit- 

drukkingen van deze regulatie, als een ge- 

salarieerd ambtenaar zal beschouwd worden, en 

-gal aan hem worden toegestaan de voorrechten 

van een gesalarieerde ambtenaar,. onderworpen | 

aan zodanige bepalingen als in de personeel-: 

regulaties neergelegd worden. 

-(2) De uitdrukking “ substantieve loontarief ?’ inge-— 

val van ambtenaren zal beduiden het jaarlikse tarief van 

salaris uitgesloten alle toelagen van welke aard ook, 
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2. The term ‘‘ head of department ’’ shall mean 

The General Manager, 
The Chief Civil Engineer, 
The Chief Mechanical Engineer, 
An Assistant General Manager, 
The Chief Railway Storekeeper, 
The Chief Accountant, or 

any officer who is lawfully acting in the place of 
one of the above-mentioned officers ; 

and the term “ sub-head of department” shall mean 

A Chief Assistant to. the General Manager, 
The Assistant to the Chief Civil Engineer, 
The Construction Engineer (Headquarters), 
A. Divisional Superintendent, 
A Maintenance Engineer, 
The Director of Railways, 
The Catering Manager, ; 
The Assistant to the Chief Mechanical Engineer, 
A Mechanical Engineer, 
A Superintendent, 
‘An Assistant Superintendent, 
A District Superintendent, 
The Assistant Chief Railway Storekeeper, 
_An Assistant to the Chief Railway Storekeeper,“ 
A Railway Storekeeper, or 
any officer who is lawfully acting in the place of 

one of the above-mentioned officers, and any 
other officer who may be appointed by the 
General Manager as a sub-head of department. 

3. Subject to the limitations imposed in such powers 
as may be delegated by the Governor-General under the 
Act, or by these regulations, or by the Administration or 
General Manager consistent with the Act and these regu- 
lations, and subject also to such restrictions as may be 
implied by these regulations or may be imposed by com- 
petent authority, any head or sub-head of department may 

‘exercise such authorities and powers as.may be necessary 
for the proper carrying out of these regulations. 

4, (a) The General Manager may delegate to any 
officer the power to exercise in his name and on his behalf 
any of the authorities and powers necessary for the 
carrying out of these regulations. ° 

(6) Subject to such limitations .as the General 
Manager may impose from time to time, the Assistant 
General Manager at Headquarters, and a Chief Assistant 
to the Goneral Manager, may exercise in the name and on 
behalf of the General Manager any of the authorities or 
powers vested in the General Manager by the Act or these 
regulations. 

+ 

5. No privilege or allowance granted under these 
regulations shall be taken as conferring any right on any 
servant. 

_ CHAPTER II. 
  

GENERAL. 

6. No person shall, without the approval of the 
General Manager, be eligible for employment as an officer 
unless he 

(a) is over fifteen and under forty-five years of age; 
(b) is of good character and temperate habits: 
(c) is certified by a Railway Medical Officer as free 

from any physical or mental defect or disease; 
(d) is a British subject; 
(e) has been successfully vaccinated or certified as 

not being susceptible to vaccination. 
or who is 

(f) an insolvent: 
(g) a person who has at any time been sentenced to 

imprisonment without the option of a fine. 

7. A candidate for employment must be required to 
fill in the official form of application, which must be for- 
warded tothe head or sub-head of the department in which 
employment is desired. ‘If a candidate is under twenty-one 
years of age copies of not less than two testimonials of 
character must be obtained. Carididates over twenty-one 
years of age must be requested to furnish testimonials of 
character to cover such period of their previous employ- 

,ment as may in the discretion of the head or sub-head of 
department be considered reasonable.   

i 4. De uitdrukking ‘‘ departementshoofd ” zal bedui- 
en— 

De Algemene Bestuurder, 
De Hoofd Civiele Ingenieur, 
De Hoofd Werktuigkundige Ingenieur, 
Ken Assistent Algemene Bestuurder, 
De Hoofdspoorwegmagazijnmeester, 
De Hoofdboekhouder of enig ambtenaar die wet-- 

tiglik im een van bovenstaande ambten op- 
treedt; 

en de uitdrukking. “‘onderhoofd van departement”’? zal 
beduiden— ; 

Een Hoofd Assistent van de Algemene Bestuurder, 
De Assistent van de Hoofd Civiele Ingenieur, 

' De Konstruktie-ingenieur (Hoofdkwartier), 
De Direkteur van Spoorwegen, 
Ken Afdelingsuperintendent, 
Een Onderhoudsingenieur, 
De Bestuurder Restauratiedienst, . 
De Assistent van de Hoofdwerktuigkundige Inge- 

nieur, 
Een Werktuigkundige Ingenieur, 
Hen Superintendent, Oo 

_ Ken Assistent Superintendent, 
Ken Distriktsuperintendent, 
De Assistent Hoofdspoorwegmagazijnmeester, . 
Een Assistent van de Hoofdspoorwegmagazijn- 

meester, 
Een Spoorwegmagazijnmeester, of 
enige ambtenaar die wettiglik in de plaats van een 

van bovengenoemde ambtenaren optreedt, en 
enige andere ambtenaar die aangesteld is door 
de Algemene Bestuurder als een Onderhoofd 
van Departement, 

3. Onderworpen aan de beperkingen vastgesteld in 
zodanige machten als zullen opgedragen worden door de 
Goeverneur-generaal onder de Wet of bij deze regulaties, 
of bij de Administratie of Algemene Bestuurder, niet in 
strijd met de Wet en deze regulaties, en onderworpen 
verder aan zodanige beperkingen als in deze regulaties 
mogen bevat worden of worden vastgesteld door bevoegd 
gezag, kan enig hoofd of onderhoofd van departement 
zodanig gezag en machten uitoefenen als nodig mag zijn 
voor de behoorlike uitvoering van deze regulaties. 

4, (a) De Algemene Bestuurder kan aan enig ambte- 
naar van zijn personegl opdragen de macht namens 
hem en ten zijn behoeve enigeen der autoriteiten en 
machten nodig voor het uitvoeren van deze regulaties uit 
te oefenen. 

(b) Onderworpen aan zodanige bepalingen als de 
Algemene Bestuurder van tijd tot tijd kan vaststellen, kan 
de Assistent Algemene Bestuurder ten Hoofdkantore, en 
een Hoofdassistent van de Algemene Bestuurder in de naam 
van en namens de Algemene Bestuurder enige van de 
bevoegdheden of machten door de Wet of deze regulaties 
aan de Algemene Bestuurder verleend, uitoefenen. 

5. Geen voorrecht of toelage onder deze regulaties 
toegestaan zal gehouden worden enig dienaar met enig 
recht te bekleden. 

HOOFDSTUK It. 

ALGEMEEN, 
6. Geen persoon zal zonder goedkeuring van de Alge- 

mene Bestuurder voor aanstelling als ambtenaar geschikt 
zijn tenzij hij is— 

(a) boven vijitien- en onder vijf en veertigjarige 
leeftijd ; 

(b) van goed karakter en matige gewoonten ; 
- (c) door een Spoorweg Geneeskundige Ambtenaar 

verklaard vrij van enig lichamelike of ver- 
standelike gebreken of uiekten ; 

(d) een Brits onderdaan; 
(e) met goed gevolg ingeént of verklaard als niet 

vatbaar voor inenting; 
of indien ‘hij is— 

(f) een insolvent; . 
(g) een persoon welke te eniger tijd gevangenisstraf 

zonder keus van boete heeft ondergaan. 
7. Van een applikant voor werk moet verlangd 

worden het officiéle aanvraag-formulier in te vullen, het- 
welk aan het hoofd of onderhoofd van het departement, 
waar werk verlangd wordt, gezonden moet worden. Indien 
een applikant de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft 
moeten afschriften van niet minder dan twee getuig- 
schriften van goed gedrag ook ingezonden worden. Appli- 
kanten boven de 21 jaren moeten getuigschriften van goed 

  

' gedrag overleggen ten opzichte van zodanig tijdperk van 
hun vorige dienst als het hoofd of onderhoofd van. departe- 
ment na goedvinding redelik zal beschouwen,
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8. Every officer who is eripowered to deal with appli- 
cations for employment shall cause the name and address 
of each candidate who submits a written application to be 
recorded. 

9. (1) A candidate for appointment who is under 
twenty-one years of age shall be required to pass a depart- 
mental entrance examination, the standard of which shall 
approximate to the standard required by the Education 
Department for passing out of Standard VII, provided 
that 

. (a4) if he has passed a university matriculation 
‘examination, or has passed an examination 
which, in the opinion of the head or sub-head 
of department, is of a sufficiently high standard, 
he may be declared to be exempt, from the 
departmental entrance examination ; 

(b) if in any district the number of candidates who 
pass the: departmental entrance examination is 
inadequate for the requirements of the Adminis- ~ 
tration, the General Manager may, in his 
-discretion, direct that the standard of the 
examination may be temporarily lowered for 
such district. 

(2) The time and place of examination shall, ‘as far 

as. practicable, be so arranged that persons residing in 

country districts shall have reasonable facilities for being 

examined, and for this purpose free return tickets may be 

issued to approved candidates desiring to attend the 
examination. 

(3) A candidate for employment who is over twenty- 

one years of age shall be required to pass an educational 
test more general in character than the school standard 
laid down’ in paragraph (1) of this regulation for junior 
candidates. The head of a department may, however, 
appoint, without examination, any person with the neces- 
sary qualifications for the position to be filled, where in 

his opinion the circumstances warrant such a course. 

_(4) Nothing in this regulation shall be construed as 

preventing an employee from being transferred and sub- 
sequently promoted to a.post on the salaried staff if he has 
in the opinion of the head or sub-head of department 
displayed special aptitude and possesses qualifications 
which render him suitable for the post. 

- 10. A candidate selected for appointment will be 

deemed to be in temporary employment until he is per- 

manently employed in accordance with the provisions of 

section five of the Act.* 

LL. No person who has voluntarily left the service as 

an officer will be reappointed except upon the authority of 

the head.of the department, and. no person who has been 

ordered to resign or has been dismissed the service may 

‘be reappointed without the approval of the authority which 

ordered him to resign or dismissed him, or higher 

authority. 

12. A son or other near relative of an officer shall not 

be engaged directly under the latter in any office or station 

after he attains the age of twenty-one, except with the 
approval of the head of the department. 
  

* Section five of the Act reads. as follows :— ‘ 

(1) A temporary servant, before he receives a certificate 

issued by the General Manager entitling him to permanent 

employment must have been in continuous employment for the 
following periods :— 

Officers 1.00.2 cee cee cee cee cee cee eee eee be tee One year. 

Employees (other than those in receipt of Two years. 
wages of less than five shillings per 

day) 
Employees in receipt of wages of less than Until the wages 

five shillings per day amount to five 
. shillings per 

day, but in no 
case less than 
two years. 

(2) Every servant who has been in. continuous employment 

for the period prescribed in respect of him by sub-section (1) and 

whose services are permanently required by the Administration 
may, upon a certificate issued by the General Manager, be 

* appointed to permanent employment if he 

(a) has attained the age of eigliteen years, and, in the case 
of an apprentice, has completed his apprenticeship; and 

(b) has passed the prescribed medical examination of fitness ;' 
. an 

(6) possesses such educational qualifications as are prescribed 
by regulation; provided that no servant shall be 
examined in regard to his knowledge of either official 
language except as provided in section *six; and ~ 

(d) has received a certificate of efficiency and good character 
’ "signed by the Head of his Department. 

* For section si# of the Act sée Regulation No. 50 (1).   

&. Iedere ambtenaar die gemachtigd is aanvragen 
voor betrekkingen te behandelen zal de naam en adres 
van iedere kandidaat, die-een geschreven aanvraag over- 
leet, doen registreren. . 

9. (1) Van een kandidaat voor aanstelling, onder 21- 
jarige leeftijd, zal verlangd worden een departementaal 

toelatingseksamen met goed gevolg af te leggen, waarvan 

de standaard gelijk zal staan aan de door het Departement 

van Onderwijs verlangde standaard voor een Standaard 
_VII certifikaat, onder voorbehoud dat— 

(a) indien hij het matrikulatie-eksamen van een 
universiteit of een eksamen naar de beoordeling 
van een hoofd of onderhoofd van departement 
van genoegzame standaard met goed gevolg 
heeft afgelegd, zal hij van het departementale 
toelatingseksamen kunnen vrijgesteld worden; 

(b) indien in enig distrikt het aantal kandidaten, 
welke met goed gevolg het departementaal toe- 

latingseksamen_ afleegen onvoldoende voor de 

behoeften van de Administratie is, zal de Alge- 

mene Bestuurder ter zijner beoordeling kunnen 

gelasten dat de standaard van de eksaminatie 

tijdelik voor zodanig distrikt zal kunnen ver- 
laagd worden. 

(2) De tijd en plaats voor het afnemen van eksamens 

zal voor zoverre dit uitvoerbaar is z0 geregeld worden dat 

personen die in buitendistrikten wonen. redelike geiegen- 

heid zullen hebben om geéksamineerd te worden en vullen 

yoor dit doel vrijbiljetten retoer aan goedgekeurde kandi- 

daten, die verlangen het eksamen af te leggen, kunnen 

worden uitgereikt. 
(3). Indien een kandidaat voor aanstelling boven 21- 

jarige leeftijd is. zal van hem gevorderd worden een. onder- 

zoek met betrekking tot onderwijs van meer algemene aard 

dan de schoolstandaard. als voor jongere kandidaten 

nedergelegd bij paragraaf (1) van deze regulatie te onder- 

gaan. Het hoofd-van een departement kan echter zonder 

eksamen enig persoon met de vereiste bekwaamheid voor 

de te vullen betrekking aanstellen waar, zijns inziens, de 

omstandigheden zulke handelwijze rechtvaardigen. 

(4) Niets in deze régulatie zal gelezen worden ecn ge- 

employeerde te hinderen van overgeplaatst te worden en 

later bevorderd te worden tot een betrekking bij het ge- 

salarieerde personeel, indien hij volgens opinie van het 

hoofd of onderhoofd van departement biezondere bekwaam- 

heid bewezen heeft en bevoegdheden bezit die hem voor de 

betrekking geschikt maken. . : 

10. Een kandidaat verkozen voor een betrekking zal 

genomen worden in tijdelike dienst te zijn totdat hij in 

overeenstemming met de voorschriften van artikel «77f van 

de Wet vast aangesteld wordt.* 
11. Geen persoon die vrijwillig de dienst als een 

ambtenaar verlaten heeft zal weder aangesteld worden be- 

halve op machtiging van het hoofd van het deportement, 

en geen persoon die georderd is te bedanken of die uit de 

dienst ontslagen is kan weder aangesteld worden zonder de 

goedkeuring van de autoriteit welke hem georderd heeft te 

bedanken: of ontslagen heeft. of hoger autoriteit. 

12. Een zoon of ander familielid van een ambtenaar 

zal in geen enkel kantoor of station onmiddellik onder 

laatstgenoemde werkzaam mogen 21]n nadat hij de ouder- 

dom van een en twintig jaar bereikt heeft, behalve met 

verlof van het hoofd van het departement. 

* Artikel vijf van de Wet luidt als volgt:— 

(1) Een tijdelike dienaar moet, voordat hij van de Alge- 

mene Bestuurder een certifikaat kan ontvanzen, dat hem recht 

geeft op vaste aanstelling, een onafgebroken dienst hebben 

volbracht van de volgende tijdvakken :—- 

Ambtenaren ... 0. ce. cee eee eee ey ees 

Bedienden (met uitsluiting van hen 

die een dagloon trekken van . 

minder dan vijf shillings) ... ... -.. Twee jaar. an 

Bedienden die een dagloon trekken Totdat het loon vijf 

van minder dan vijf shillings shillings per dag 
bedraagt, doch in 
geen geval minder 

, dan twee jaar. 

(2) Hen dienaar, die een cnafgebroken dienst volbracht 

heeft van het tijdvak ten aanzien van hem in subartikel (1) 

voorgeschreven en wiens diensten voortdurend door de Admini- 

tratie benodigd zijn, kan, op grond van een certifikaat van de 

. Aleemene Bestuurder, in vaste dienst worden aangesteld, mits 

hij— —_ . . 

(a) zijn achttiende levensjaar bereikt. heeft, en in het geval 

van een leerling, zijn leertijd volbracht heeft; en 

(b) aan. het voorgeschreven geneeskundig onderzoek van 

geschiktheid voldaan heeft; en 

(c) de opvoedkundige vereisten bezit, die bij regulatie voor- 

geschreven mogen zijn: Met dien -verstande dat van 

seen dienaar een cksamen zal worden afgenomen, 

betreffende zijn kennis van de ene of de andere 

officiéle taal, behoudens als bepaald in artikel zest; en 

(d) een certifikaat van bekwaamheid en goed zedelik gedrag 

“ ontvangen heeft, getekend door het hoofd van zijn 

departement. . . 

+ Voor artikel zes van de Wet zie regulatie No. 50 (1). 

: “ 

Een jaar.
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13. The name and address of each officer must be 
registered by his superior officer at the office, station, or 
depot to which he is attached, and must be posted in such 
a position that if the officer is required in case of emer- 
gency his address may be readily found. Any change of 
address must be notified by the officer concerned to the 
preper official, in order that the record may be kept up to 

ate 

14, Heads and sub-heads of departments shall be re- 
sponsible for the efficiency and economical administration 
of the department or branches entrusted to their control 
and every other officer shall be responsible through his 
immediate superior officer to the head or sub-head “of his 
department for the proper and efficient discharge of the 
work allotted to him. It shall be the duty of every officer 
responsible for the work of other servants to give special 
attention to the efficient arrangement of work and dis- 
position of the servants under him and to exercise economy 
in the use of all Government property, in the methods of 
working, and in the number of servants employed. 

45. (1) An officer wili be required to serve at such 
place as a head or snb-head of department may determine 

- to be necessary. He must devote himself entirely to 
the service of the Administration and to the discharge of 
is official duties during such hours of duty as may be laid 
own. 

(2) Every officer shall pay prompt obedience to all 
persons placed in authority over him. 

’ (3) He shall not during his hours of duty, without the 
sanction of his superior officer, leave his duties to attend 
to any private business, receive private visitors, or other- 
wise allow his. attention to be engaged with private affairs. 

(4) If an officer acts in a particularly meritorious - 
manner by preventing or minimizing the consequence of 
accidents, showing devotion to duty" in trying or excep- 
tional circumstances, saving life, or in any other manner 
renders exceptionally good service, the servant in authority 
shall forthwith report the circumstances to one of the 
officers specified in Regulation No. 110 and the head of 
department shall, after “due verification, cause such acts to 
be recorded on the service record of the officer concerned, 
and where the circumstances seem to warrant further 
recognition, report the matter to the General Manager. 

16. (1) The hours of duty of officers shall be as 
fixed from time to time. 

(2) Every officer must be punctual and re ular in 
attendance, and must be ready to commence duty at the 
hour fixed as the commencing hour of duty for his occupa- 
tion. 

(8) Every officer shall attend on duty for such periods 
beyond the ordinary hours of duty on weekdays, and for 
such periods on Sundays or holidays as.the exigencies of 
the service require without having any claim to additional: 
remuneration or overtime payment, unless such duty is 
covered by the terms of Regulation No. 59, or such other 
special conditions as may he decided upon by the Adminis- 
tration. 

(4) Heads and sub-heads of departments and other 
officers responsible for the control of servants are respon- 
sible for the observance of the fixed hours of duty by the 
staff working under them. 

17. Officers dealing with postal work at stations will 
be required to take such oath in regard to the conduct of 
postal business as is usually required by the Postal Depart- 

- ment of its own officers and employees who carry out 
similar duties. 

18. No officer whilst cn duty may absent himself from 
duty, alter his appointed hours of attendance, or exchange 
duty with any other officer without the special permission 
of his superior officer. In case of illness he must immedi- 
ately report the circumstances to his superior officer, and 

_ furnish as early as practicable a medical certificate cover- 
, ing his absence from duty. 

19. No officer may without the written permission of 
the General Manager employ the servants of the Admini- 
stration for private purposes or permit such employment by 
others either during working hours or otherwise, whether 
or not it is intended to pay for such services. 

20. (1) No officer may without the written permissicn 
of the General Manager trade, either directly or indirectly,   

. 18. De naam en het adres van ieder ambtenaar moet 
door de boven hem gestelde ambtenaar op het station, depot 
of kantoor waaraan hij verbonden is ingeschreven worden, 
en moet zodanig worden aangetekend dat indien de ambte- 
naar vereist wordt in zaken van spoed zijn adres geredelik. 
gevonden kan worden. Enige yerandering van adr res moet 
aan de daarvoor bestemde beambte door de betrokken 
ambtenaar worden bekend gemaakt zodat het register tot 
op datum kan worden bijgehouden. 

14. Hoofden en onderhoofden van departementen 
zullen verantwoordelik zijn voor de krachtdadigheid en 
ekonomiese administratie yan het departement of : afdelin- 
gen aan hun kontrole toevertrouwd en enig ander ambte- 
naar zal verantwoordelik zijn aan het hoofd of onderhoofd 
van zijn departement voor het behoorlik bestuur en de 
uitvoering van het werk aan hem toevertrouwd, Het zal 
de plicht zijn van ambtenaren verantwoordelik voor het 
werk van andere dienaren biezondere aandacht te schenken 
op de noodzakelikheid van spaarzaamheid teweeg te 
brengen door een behoorlik en krachtdadige werkregeling 
en disponeren van de dienaren onder hen, in het hehan- 
delen, en in het gebruik, van alle Goeverementseigendom- 
men‘in de wijze van werken en in het aantal dienaren 
onder hen geémployeerd. 

15. (1) Een ambtenaar zal dienst doen ter zulke © 
plaatse als het hoofd of onderhoofd van departement nodig 
mag achten. .Hij moet zich .geheel toewijden aan de 
dienst van de Administratio en aan de ultvoering van, zijn 
ambtelike plichton gedurende zulke diensturen als vaat- 
gesteld zullen zijn. 

(2) Elke ambtenaar moet strikte eehoorzaamheid aan 
alle boven hem geplaatste personen betonen. 

(3) Hij moet niet gedurende zijn diensturen zonder 
verlof van de boven hem geplaatste ambtenaar zijn 
plichten verlaten om enige vrivate bezigheid te ~=rrichten, 
private bezoeken te ontvangen of zich anderszins met 
private zaken bezig te houden. 

(4) Indien een ambtenaar zich op een biezondera wijz¢ 
verdienstelik maakt door de gevolgen van ongelukken te 
voorkomen of te verminderen, door gewijdheid aan dienst 
onder heproevende of buitengewone omstandigheden, 
redding van leven of zich op-enige andere wijze buiten- 
gewoon verdienstelik maakt, zal de ambtenaar in beheer 
de omstandigheden voorts aan sen van de ambtenaren ge- 
noemd in regulatie No. 110 rapporteren, en zal het hoofd 
van departement, na zich verzekerd te hebben, zodanige 
daden op het dienstregister van de betrokken ambténaar 
doen aantekenen, en waar de omstandigheden verdere 
erkenning schijnen te rechtvaardigen de zaak ann de 
‘Algemene Bestuurder rapporteren. 

16. (1) De werkuren yan ambtenaren zullen zijn als 
van tijd tot tijd vastgesteld. 

(2), Elke ambtenaar zal stipt en _ regelmatig op tijd 
aanwezig en gereed moeten zijn om zijn werkzaamheden 
op het voor zijn betrekking bestemde uur aan te vangen. 

8) Elke ambtenaar zal op dienst aanwezig moeten 
zijn buiten de gewone uren gedurende de weekdagen, en 
gedurende zulke tijdvakken op Zondagen of feestdagen als 
de dienst vereist zonder enige vordering te hebben of 
yerder betaling of overtijdsbetaling, tenzij zulke dienst, 
omvat is door de voorzieningen van regulatie No. 59, of 
zodanige andere speciale voorwaarden als door de Admini- ° 
stratie voorgeschreven mag worden. 

(4) Hoofden en onderhoofden van departementen en 
andere ambtenaren verantwocrdelik voor de kontrole van 
dienaren zijn verantwoordelik voor de nakoming van de 
bepaalde werkuren door het personeel onder hen werkzaam. 

17. Ambtenaren belast met de post op stations zal, 
wat betreft het uitoefenen van postdienst, zodanige eed 
moeten afleggen als gewoonlik door het Postdeparitement 
vereist wordt van zijn eigen ambtenaren en geémployeer- 
den die dergelijke plichten uitcefenen. 

18. Geen ambtenaar terwijl op_dienst mag zich van 
zijn dienst verwijderen, zijn bepaalde diensturen veran- 
deren, of dienst met enig ander ambtenaar verruilen zonder 
het biezondere verlof van de boven hem geplaatste ambte- 
naar. Ingeval van ziekte moet hij dadelik de omstandig- 
heden aan de boven hem geplaatste ambtenaar melden en 
zo spoedig mogelik het vereiste geneeskundig certifikaat 
zijn afwezigheid van dienat dekkende indienen, 

19. Geen ambtenaar zal zonder de schriftelike toe- 
stemming van de Algemene Bestuurder de dienaren van 
de Administratie voor private doeleinden gebruiken of 
yodanig gebruik door anderen toelaten gedurende werk- 
uren of anderszins, hetzii er een voornemen hestaat om 
voor zodanige-diensten te betalen of niet. 

20. (1) Geen ambtenaar zal zonder de schriftelike 
toestemming van de Algemene Bestuurder kunnen handel- 
drijven of divekt df indirekt voor zichzelf of voor anderen,
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for himself or for others, engage in horse-racing, or do 
work for himself or others on the Administration’s pre- 

"mises, 

__ (2) Canvassers shall not be permitted to enter the 
Administration’s premises for the purpose of trading with 
or interviewing the Administration’s servants in their 
private capacity, or soliciting support or subscriptions. 

21. Tivery officer supplied with uniform and badges 
must, when on duty, appear in uniform neat and clean, 
with the badges properly exhibited, If any article pro-' 
vided by the Administration be lost, improperly used, or 
damaged, the Administration may recover from the officer _ 
by pay-sheet deduction or otherwise a sum sufficient to 

. supply another such article or to make good the damage. 

22. No officer is allowed to smoke on the premises of © 
the Administration whilst on duty during ordinary work- 
ing hours. : . 

28. The conduct of an officer must be civil and 
obliging, and he must couch all his official communications 
in courteous language. He must afford proper facilities 
for business to be performed, be careful to give correct 
information, and when asked give his name and rank. 

24. No officer may, except in the course of his duty, 
have, bring, or cause to be brought any intoxicating liquor 
on to the premises of the Administration. 

25. No betting, lotteries, raffles, sweepstakes, o1 
gambling of any kind will be permitted on the Administra- 
tion’s premises. , 

26. An officer shall not expose himself to danger 
unnecessarily.. He must do his best to prevent such 
exposure on the part of others, warning any who may 
neglect to take proper care. , . 

27. No officer may travel by train unless provided 
with a proper pass or ticket which shall be used in 
accordance with the conditions provided in the Free Pass 
and Ticket Regulations, nor may he without permission 
from a responsible officer ride on an engine, in any brake 
van, or in any compartment in which luggage or parcels 
are conveyed unless in the execution of his duty. _ 

98. An officer occupying railway or harbour quarters 
may not board or lodge private persons, nor may any 
such officer board or lodge any servant working under his 
control without the authority of the head or sub-head of 
his department; nor may any officer exchange any quarters 
allotted to him for other quarters without authority. 

29, Any application for transfer to another depart- 
ment or to another branch of the Government service which 
an officer may desire to make must be made through the 
head or sub-head of his department, 

30. (1) One month’s notice as from the first day of 
any month must be given in writing by any permanent 
officer wishing to leave. the service. . ‘ 

(2) An officer” in temporary employment will be 
subject to twenty-four hours’ notice, or such other period 
of notice as may be provided for in his contract of service, _ 
unless his services are otherwise dispensed with in terms 
of the Act or of these regulations. 

(3) A female officer who marries whilst in the employ 
of the Administration will be regarded as resigning from 
the service unless special authority for the retention of her 
services is granted by the General Manager. 

_ '(4) Notice of resignation may not be rescinded or with- 
drawn once it has been formally given: and accepted. 

’ 81. Only heads and sub-heads of departments are 
authorized to erant certificates of service. Such docu- 
ments must be issued on the proper form, and no certificate 
‘of service shall be given to any officer who has not com- 
pleted at least three months’ good conduct service. A 
certificate of service shal] not be claimable as a right, but 
js issued in the discretion of an authorized officer. — 

32, (1) No officer may become a party to an accom- 
modation bill. or to a cheaue or promissory note for aceom- 
modation purposes, whether for himself or for another : 
person, and whether such action results, in pecuniary 
embarrassment or not. 

  

of een bezigheid van paarderennen maken, of werk voor 
zichzelf of voor anderen verrichten op het gebied, van. de 
Administratie. . . 

_ (2) Handelsreizigers gullen niet worden toegelaten op 
het officieél gebied van de Administratie te komen om met 
de dienaren van de-Administratie in hun private hoedanig- 
heid te handelen, of om ondersteuning of intekeningen te 
verzoeken. 

21. Iedere ambtenaar voorzien van uniform en onder- | 
scheidingstekens moet, in dienst zijnde, netjes en schoon 
verschijnen met de onderscheidingstekens duidelik zicht- 
baar, en.indien enig door de Administratie verstrekt 
artikel verloren raakt, onbehoorlik gebruikt of beschadigd 
wordt, kan de Administratie van de ambtenaar door aftrek 
van de betalingslijst of anderszins, een som vorderen vol- 

‘ doende om een ander dergelijk artikel te verschaffen of de 
schade te vergoeden. 

22. Geen ambtenaar wordt toegelaten op het grond- 

gebied van de Administratie, terwijl op dienst eedurende 
gewone werkuren te roken. 

98. Het gedrag van een ambtenaar moet beleefd en 

_ voorkomend zijn, en hij moet al zijn officiéle korrespon- 

dentie in beleefde taal stellen. Hij moet behoorlike ge- 

legenheid geven voor de behartiging van gaken, zorg- 

dragen juiste inlichtingen te verstrekken en wanneer ge- 

vraagd zijn naam en rang zonder aargelen opgeven. 

94. Het is aan geen ambtenaar geoorloofd enige be- 

dwelmende dranken op het gebied der Administratie te - 

hebben, brengen of te doen brengen, behalve in de uit- 

yoering van zijn dienst. 
25. Geen wedden, loterijen, verlotingen of_‘‘ wedren- 

loterijen "? of dobhelen van enige aard zal op het grond- 

gebied der Administratie toegelaten. worden. 

26, Ren ambtenaar moet zich niet onnodig aan gevaar 

blootstellen en.zijn best doen zodanige blootstelling door 

anderen te verhinderen, en ‘ieder welke niet behoorlik de 

voorzichtigheid in acht neemt waarschuwen. 
27. Geen ambtenaar wordt toegelaten per trein te 

reizen, tenzij hij voorzien is van een geldig plaatskaartje 
of biljet welke zal worden gebruikt overeenkomstig de 

yoorwaarden bepaald in de Vrijbiljet- en Plaatskaartje- 

regulaties; noch zal hem vergund worden op de lokomo- 

tief, of in het gesloten gedeelte van een goederewagen met 

rem, of in enig kompartement, waarin paketten of bagage 

vervoerd worden te rijden zonder toestemming van een ge- 

machtigde ambtenaar, tenzij in de uitoefening van zijn 

dienst. 
88. Het is aan een ambtenaar, een spoorweg- of 

havenkwartier bewonende, niet geoorloofd private per- 

sonen in de kost te nemen of te logeren, noch mag enig 

ambtenaar enig dienaar onder zijn beheer werkende in de 

kost nemen of logeren, zonder de machtiging van helt 

hoofd of onderhoofd van zijn departement; en geon ambte- 

naar mag enig aan hem toegewezen woning yerruilen voor 

een andere woning zonder gelijke machtiging, 

29. Enice applikatie voor overplaatsing naar een 

ander departement of naar een andere afdeling van de 

Goevernementsdienst die een ambtenaar mag wensen te 

maken moet door middel van het hoofd of onderhoofd van 

vijn departement géschieden. — 

30. (1) Een maand opzegging als van af de eerste dag 

van enige maand moet schriftelik door elke vaste ambte- 

naar, lie de dienst wenst te verlaten, gegeven worden. 

(2) Een ambtenaar in tijdelike dienst zal onderworpen 

zijn aan vier en twintig uren kennisgeving of aan 70- 

danie ander tijdperk van kennisgeving als waarvoar in 

zijn dienstkontrakt voorziening moge gemaakt gin hehalve 

hij ander ontslag uit de dienst overeenkomstig de Wet of 

deze regulaties. , - 

(3) Ben. yrouwelike heambte die zich in het huwelik 
hegeeft terwiil in dienst van de Administratie zal be- 

schouwd worden als te bedanken van de dienst. tenz1) 

speciale toestemming voor het hehouden van haar diensten 

door de Almemene Bestuurder gegeven js. oo 

(4) Kennis yan ontslagneming mag niet vernietigd of 

teruggetrokken worden nadat het gegeven en aangenomen 

is. 
91. Allenlik hoofden en assistent hoofden van devar- 

tementen zijn gemachtigd getuigschriften te verstrekken. 

Zodanige dokumenten moeten op de voorgeschreven for. 

mulieren afgegeven worden, en zal seen getuigschrift 

verstrekt worden aan enig ambtenaar die niet ten minste 

drie maanden dienst met goed gedrag heeft, volbracht. 

Fen getuigschrift: kan niet als een recht geéist worden, 

doch word naar goeddunken van een gemachtigde ambte- 

naar vitgereikt. 

32, (1) Geen ambtenaar zal een akkomodatie-wissel of 

een cheque of vromesse voor akkomodatiedoeleinden onder- 

tekenen of endosseren of voor zichgelf df voor een ander 

persoon en of zodanige handelwijze hem in geldelike zaken 

belemmert of niet.
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(2) A head or sub-head of department may in writing 
authorize an exception ‘to ‘this regulation provided he 
satisfies himself by inquiry that the proposed transaction 
is being entered into for good cause unconnected with 
speculation, gambling, or any improper dealing, and is not 
likely to lead the applicant into pecuniary embarrass- 
ment. No such transaction shall be sanctioned between 
servants of the Administration. 

38. Any officer who makes an incorrect or false state- 
ment, knowing the same to be incorrect or false, whether 
with a view to obtaining’ any privilege or advantage in 
relation to his official position or. for any other reason, 
shall be liable to be dealt with for a contravention of these. 
regulations. 

84, Any officer who commits any grave. act of 
immorality or impropriety of conduct, or is addicted ‘to 
any habit which in the opinion of the head or sub-head 
of department is unbecoming an officer of the Administra- 
tion, not amounting to a criminal offence, shall be liable to 
‘be dealt with for a contravention of these regulations. 

85. Any officer who has cause to complain of or to 
make a report against any other servant shall make the 
complaint in writing through his superior officer not later 
than one month from the date on which the occurrence 

_comes under his notice, otherwise such report will be 

' Chapter VII of these regulations 

regarded as the result of malice and not as proceeding 
from _a desire to advance the interests of the service. 
Nothing in this regulation shall prevent such action being 
taken as may be necessary in connection with any report 
so made, if the circumstances are found to be such as to 
amount to misconduct on the part of any servant under 

governing discipline or 
to be otherwise detrimental to the service. 

__ 86. (1) Every officer is invited to communicate freely 
with his superior officer regarding anything that may tend 
to promote the interests of the service or be conducive 
to safe working of the Railways or Harbours. 

(2) Except as provided for. in. Regulations Nos. 37 
and 48 and the regulations under Chapter VIII, a com- 
munication from any officer to the head or sub-head of his 
department or other superior authority must be forwarded 
through his immediate superior officer. 

_, 87, (1) Any officer who considers that he has a 
grievance or that he is suffering under any disability, and 
who desires to seek redress or make any representations in 
regard thereto, shall first approach his immediate superior 
officer. If he be dissatisfied with any decision given by 
such superior officer he may then appeal in writing 
through that officer to the sub-head of his department, and 
thereafter, if necessary, by letter addressed direct to the 
head of his department. If still dissatisfied, he may 
appeal by letter addressed direct tc the General Manager. 
Appeals under this regulation must be lodged within four- 
teen days of the decision being communicated to the officer 

- concerned. 

(2) If such officer should so desire he may request the 
General Manager to refer any complaint he may have 
in régard to the interpretation: or application of any regu- 
lation, to the Appeal Board referred to in Chapter VIII of 
these regulations. , 

(3) If he is not satisfied with the decision of: the 
General Manager he may, within. thirty days from the date 
upon. which that decision was given, request the General 
Manager to forward the records of his case to the Railways 
and Harbours Board for its.consideration, and the decision 
of that Board shall be final. 

88. (1) Salary earned by an officer will only be paid 
personally to the officer to whom the same is due, except 
in cases where 

' (@) an officer is absent on duty from the place 
‘where payment is usually made or on account 
of authorized leave of absence or sick leave; 

(b) an officer is absent from duty through sickness, 
duly certified by a medical practitioner ; -or 

(c) an. irrevocable ‘‘ stop order’’ has been issued 
for valuable consideration for a definite period, 
in’ due form and properly executed and 
stamped, authorizing the Administration +o 
make deductions from salary in respect .of life 

_ Insurance premiums.   
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(2) Uitzondering op deze regulatie kan gemaakt 
worden tegen de schriftelike toestemming van het hoofd 
of onderhoofd van departement welke verantwoordelik zal 
zijn zich door onderzoek te overtuigen dat de voorgestelde 
verrichting aangegaan wordt voor goede oorzaak niet ver- 
bonden aan spekulatie, dobbelarij of andere onbehoorlike 
handelwijze, en de applikant niet waarschijnlik in gelde- 
like ongelegenheden zal leiden, maar geen zodanige ver-. 
richting zal goedgekeurd worden tussen dienaren van de 
Administratie. 

83. Enige ambtenaar welke, ten einde enig voorrecht 
of voordeel wat betreft zijn officiéle positie te verkrijgen 
of met enig ander doel een onjuiste of valse verklaring 
maakt, wetende dat dezelve onjuist of vals is, zal kunnen 
behandeld worden voor een overtreding van deze regu- 
laties. 

34. Enige ambtenaar, welke enige ernstige zedeloos- 
heid of onbetamelikheid van karakter begaat, of over- 
gegeven is aan een gewoonte welke in de mening van het 
hoofd of onderhoofd van zjn departement een ambtenaar 
van de Administratie niet betaamt, niet een kriminele 
overtreding zijnde, zal kunnen behandeld worden voor een 
overtreding van deze regulaties. 

35. Enige ambtenaar, die reden heeft te klagen over 
of een rapport te maken tegen enige andere dienaar, zal 

‘zijn klacht in geschrifte.door de boven hem gestelde ambte- 
naar indienen niet later dan een maand na de datum 
waarop de gebeurtenis onder zijn aandacht is gekomen, 
terwijl anderszins zulk een rapport als een gevolg van 
kwaadwilligheid en niet als voortspruitende uit de wens 
de belangen van de dienst te bevorderen, zal beschouwd 
worden, maar niets in deze regulatie zal het nemen van 
enige maatregelen als nodig mogen zijn in verband met 
enig verslag alzo gemaakt hinderen. indien de omstandig- 
heden bevonden worden wangedrag door enig dienaar onder 
Hoofdstuk VII van deze regulaties betreffende tucht te 
behelzen, of anderszins schadelik voor de dienst te zijn. 

36. (1) Iedere’ ambtenaar wordt uitgenodigd vrijelik 
met de boven hem gestelde ambtenaar van gedachten te 
wisselen betreffende enig iets dat moge leiden tot bevor- 
dering van de belangen van die dienst of moge strekken 
tot het veilig werken van de Spoorwegen of Havens. 

_(2) Behalve als voorzien in regulaties Nos. 37 en 48 
en de regulaties onder Hoofdstuk VIII, zal een mede- 
deling van enig ambtenaar aan het hoofd of onderhoofd 
van zijn departement of ander boven hem gestelde autori- 
teit door middel van de onmiddellik boven hem gestelde 
ambtenaar verzonden worden. ; 

37. (1) Enige ambtenaar die meent’ een grief te 
hebben of onder enige machteloosheid gebukt te gaan en 
hulp verlangt of zich daaromtrent wenst te doen horen, 
zal in de eerste plaats de onmiddellik boven hem gestelde 
ambtenaar naderen, en indien niet tevreden met enige be- 
slissing van die ambtenaar, is hem geoorloofd door tussen- 
komst van laatstgenoemde een appél in geschrifte aan het 
onderhoofd van zijn departement en daarna, indien nodig, 
zich rechtstreeks in geschrifte tot het hoofd van zijn de- 
partement te wenden, en indien steeds ontevreden dan 
rechtstreeks in geschrifte tot die Algemene Bestuurder. 
Appellen onder deze regulatie moeten binnen - veertien 
dagen, na de beslissing aan de betrokken ambtenaar mede- 
gedeeld is, ingediend worden. 

(2) Indien zodanige ambtenaar alzo verkiest, kan hij 
in zijn brief de Algemene Bestuurder verzoeken enige ' 
klacht, welke hij te maken heeft in verband met de uit- 
legging of toepassing van enige regulatie, te verwijzen 
naar de Raad van Appél, waarnaar verwezen wordt in 
Hoofdstuk VIII van deze regulaties. 

(3) Indien hij niet tevreden is met de beslissing van 
de Algemene Bestuurder, kan hij binnen dertig dagen 
van af datum van zulke beslissing de Algemene Bestuur- 
der verzoeken het officiéle afschrift van zijn zaak aan de 

. Raad voor Spoorwegen en Havens te zenden voor konside- 
ratie, wiens beslissing afdoende zal zijn. 

38. (1) Salaris verdiend door een ambtenaar zal al- 
leenlik aan hem aan wie dezelve verschuldigd is persoon- 
hk worden betaald behalve in gevallen waar— 

(2) de ambtenaar afwezig is van de plaats waar 
betaling gewoonlik plaats heeft ter oorzake van 
dienst, goedgekeurd verlof of ziekteverlof; of 

(b) de ambtenaar afwezig is van dienst ter oorzake 
van ziekte behoorlik door een geneeskundige 
gecertificeerd ; 

\¢) een onherroepelik ‘‘stoporder’’ voor waarde 
. genoten “voor een bepaalde tijd in behoorlike 
vorm en behoorlik getekend en van zegel voor- 
mien de Administratie machtigende kortingen:’ 
op salaris in te houden ten opzichte van levens- 
verzekeringspremies.. 

a
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(2) Under the circumstances detailed in (a) or (b) 
an officer may issue a power of attorney enabling another 
person to-draw his pay. The power of attorney should 
be made out in duplicate on the form provided and 
forwarded through the signatory’s immediate superior 
officer to the head or sub-head of the department for 
approval before being acted upon. The power of attorney 
when so approved will be forwarded to the Chief Accoun- 
tant or Local Accountant for the’ district in which the 
officer is stationed. 

(3) Under no other circumstances will any power of 
attorney, cession, or equivalent document purporting to 
authorize a third party to receive salary be recognized by 
the Administration. ” 

(4) Moneys due to the estate of a deceased officer or 
_ to an officer declared incapable of managing his own affairs 
must be dealt with as the law directs. 

39. (1) No officer shall convert to his own use any of 
the Administration’s property or goods which are in the 

' possession of the Administration, although apparently use- 
less, nor shall any such property or goods be removed 
by an officer from the Administration’s premises other than 
in the discharge of his official duties, unless he has first 
obtained written permission from the head or sub-head of 
his department and obtained a receipt from the Adminis- 
tration for the value at which such material is assessed. 

. (2) Any officer who is found to have taken or to have 
caused to be taken any such property or goods from the _ 
Administration’s premises without the permission afore- 
said will render himself liable to be dealt with under the 
discipline provisions of these regulations (Chapter VII). 

(3) Any officer who has servants working under him 
will be held responsible for the safe custody of stores and 
material issued, and for seeing that surplus stores or 
material are promptly returned to the stores depot. 

40. (1) Every officer whose substantive salary is not 
less than £163 per annum, or being less than £163 per 
annum, so soon as it is advanced to or beyond that figure, 
shall contribute to the Guarantee Fund the sum of Is. per 
mensem for a period of twelve consecutive months by 
deduction from salary, and shall thereupon. be deemed to 
be guaranteed in the Guarantee Fund. 

(2) Any officer who was in the service before the 1st 
April, 1916, shall, for the purpose of these regulations, be 
deemed to. be guaranteed in the Guarantee Fund Irrespec- 
tive of whether he has contributed tothe Fund or not. 

(8) Should any such officer cause any loss to the 
Administration by theft, embezzlement, fraud, or other 
defalcation the amount of such loss shall be charged 
against such person, and shall as far as possible be te- 
covered in such a manner as the Administration may 
direct. In case. the amount recovered js insufficient 
to meet such loss, the Administration shall pay out of the 
Fund such sum’ as shall be sufficient to make good the 
amount of loss, provided that any amount. subsequently-.- 
recovered shall be applied, firstly, to make good the 
deficiency (if.any) still remaining, and, secondly, to the 
reimbursement of the Fund. The liability or otherwise of 
the Fund under this regulation in. any given case shall be 
decided by the General Manager. 

(4) The accounts of the Fund will be kept by the Chief 
Accountant or such other officer as may be decided by the 
Administration. Interest at the rate of 4. per cent. per 
annum on the minimum monthly balances will be credited 
to the Fund monthly. The expense of administering the 
Fund will be borne by the Administration, and a statement 
showing the position of the Fund will be published. 
annually. 

AL: (1) No officer may— , 

(a) publicly comment on the management or work- 
ing of the: Administration ; 

(b) communicate with the public press on political 
matters [except under the conditions provided 
for in paragraph (2) of this regulation] or on 
matters connected with the Administration ; 

16 

‘ van). 

“zijn. 

  

(2) Onder de omstandigheden uiteengezet in (a) of (b) kan de ambtenaar een volmacht, een ander persoon 
het recht gevende zijn loon te trekken, afgeven. De vol- 
macht dient op het te verstrekken formulier in duplikaat uitgemaakt en door middel van de onmiddellik boven de 
ondertekenaar gestelde ambtenaar aan het hoofd of onder- 
hoofd van departement, doorgezonden te worden ter goed- 
keuring alvorens.in werking te treden. De volmacht wan- 
neer aldus goedgekeurd zal naar de hoofdboekhouder of 
plaatselike boekhouder voor het distrikt alwaar de ambte- ° 
naar gestationeerd is toegezonden worden. © , 

(3) Onder geen andere omstandigheden zal enige vol- 
macht-overmaking of gelijkwaardig dokument, ten doel 
kebbende een derde partij te machtigen loon te ontvangen, 
door de Administratie erkend worden. 

(4) Gelden verschuldigd aan de boedel van een over- 
ledene ambtenaar of aan een ambtenaar onbekwaam ver- 
klaard, om zijn eigen zaken te handhaven, moeten volgens 
wet behandeld worden. 

39. (1) Geen ambtenaar moet enig elgendom van de 
Administratie. hoewel blijkbaar nutteloos, of wel goederen 
in het bezit van de Administratie, voor eigen gebruik 
aanwendéen, noch zullen enig zodanige eigendommen of 
goederen door enig ambtenar van het grondgebied van de 
Administratie voor enig ander doel dan in de uitoefening 
van zijn ambtsplicht verwijderd worden, tenzij hij eerst 
schriftelik toestemming van het hoofd of onderhoofd van 
zijn departement verkregen heeft en een kwitantie van de 
Administratie voor de waarde waarop zulk materieel aan- 
geslagen is ontvangen heeft. . a 

(2) Enige ambtenaar, bevonden enig zodanig eigen- 
dom of goederen van het grondgebied van-de Admini- 
stratie te verwijderen of te. doen verwijderen zonder de. 
toestemming voormeld, zal zichzelf blootstellen te worden 
behandeld onder de Tuchtregulaties (Hoofdstuk VII hier- 

(3) Enige ambtenaar met dienaren onder zich werk- 
zaam zal verantwoordelik worden gehouden voor de veilige 
bewaring van magazijnsgoederen en matericel ultgegeven 
en toe te zien dat surplus goederen of materieel onverwijld 
naar het magazijndepot teruggezonden worden. 

40. (1) Elke ambtenaar wiens werkelik salaris niet 
minder is dan £163 per jaar, of indien minder dan £163 
.per jaar, zodra dezelve verhoogd is tot op of meer dan dat 
bedag, zal bijdragen aan het Waarborgfonds door 
salarisinhouding tegen Is. per maand voor een tijdvak van 
twaalf achtereenvolgende maanden, en zal daarna  be- 
schouwd worden als in het Waarborgfonds gewaarbored te 

(2) Enig ambtenaar die véér 1 April 1916 in de dienst 
- was zal voor doeleinden van deze regulaties beschouwd 
worden als zijnde gewaarborgd in het Waarborgfonds, af- 
gezien of hij tot het fonds bijgedragen heeft of niet. 

(3) Ingeval enige zodanige ambtenaar enig verlies 
door diefstal, oplichterij, bedrog of andere verduistering 
aan de Administratie veroorzaken, zal het bedrag van z0- 
danig verlies op rekening van zodanige persoon gesteld 
worden en zal zover mogelik op zodanigé wijze terugge- 
vorderd worden als de Administratie mag gelasten. In- 
geval het teruggekregen bedrag onvoldoende is om het 
verlies goed te maken, zal de Administratie wit het fonds 
zodanig bedrag uitbetalen voldoende_om het bedrag van 
verlies te dekken ;“onder voorbeloud dat -eiig bedrag later ~~~ “7 
terugverkregen in de eerste plaats gebruikt zal worden om 
het nog bestaande tekort (indien enig) te dekken en ten 
tweede voor terugbetaling in het fonds. De verantwoor- 
delikheid of anderszins van het fonds onder deze regulatie 
in enig werkelik geval zal beslist worden door de Alge- 
mene Bestuurder. 

(4) De boekhouding van het fonds zal door de hoofd- 
boekhouder of zodanige andere ambtenaar als door de Ad- 
ministratie mag beslist worden, aangehouden worden. 
Interest tegen een schaal van 4 percent per jaar op de 
minimum maandelikse balans zal maandeliks aan het fonds 
gekrediteerd worden. De onkosten van het beheer van het 
fonds zullen door de Adminisiratie gedragen worden en 
een staat, de toestand van het fonds aantonende, zal jaar- 
liks uitgegeven: worden. . : 

41, (1) Geen ambtenaar mag—  _: .. > = 
(a) in ’t publiek aanmerkingen wiaken ‘op het-be- 

stuur of werking van de Administratie; 
(b) mededelingen doen aan de opénbaré pers ver 

politieke zaken [behalve onder de voorwaarden 
_ als uiteengezet in paragraaf.(2) van deze regiu- 

latie] of over zaken in verband mct de Admini- 
stratie; . TO mo 

1a 

6
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(c) disclose any information concerning the affairs 
or business of the. Administration or tts 
servants, or show any official document or book 
to persons not connected with the Administra- 
tion, unless he is required to do so in the course 
of his duty ; 

(d) use for any purpose other than for the dis- 
charge of his official duties information gained. 
by or conveyed to him through his connection 
with the Administration, notwithstanding that 
he. does not disclose such information. 

(2) Any servant who desires to seek election to the 
Union Parliament or to a Provincial Council is free to 
do so. Any servant accepting nomination will be allowed 
such leave without pay as may be necessary in connection 
with his candidature subsequent to the date of nomination. 
If unsuccessful in his candidature he may resume duty 
without break in his service, the period of absence being 
treated as ordinary leave without pay. If successful in 
his candidature, a servant will be regarded as resigning 
from the service from the date of his election. 

(8) Any servant may be granted permission to accept - 
nomination for election to serve on a municipal council, | 
village management board, health committee, hospital 
hoard, school beard, local board, or other minor 
body if the Administration is satisfied after inquiry 
that such servant’s. duties as a member of the 
Railways and Harbours Service will not thereby 
be. interfered with; provided that in the event 
of any question arising between the Union Government 
or any Provincial Administration or the Railways and 
Harbours Administration and any such board or com- 
mittee, any servant who may have been permitted to 
become a member thereof shall take no part in- the discus- ’ 
sion or give any vote on any such question. Subject to the 
exigencies of the service, such leave of absence without 
pay as may be necessary in these cases will be allowed both 
for the purposes of the election and to allow elected mem- 
bers to attend meetings.of the council, board, or committee, 
as the case may be. So 

(4) A servant may not sign a requisition for candi- 
dates to-stand for election to the Union Parliament or to a: 
Provincial Council, nor may he, except under the condi- 
tions provided for in paragraph (2) of this regulation, take 
an open or active part in electioneering either by public - 
speaking or writing, or serve on a committee having for its 
object the promotion of,. or prevention of the return of 
any particular candidate to Parliament or a Provincial 
Council. 

(5) Any servant may attend public meetings held by 
candidates seeking election to the. Union Parliament a 
Provincial, Divisional, or Municipal ‘Council, and may 
vote at such meetings-upon any resolutions submitted. - 

” (6) No notice soliciting votes for any particular can- 
didate for political or municipal honours shail be affixed 
either within or on the outside of any-buildings or ex- 
hibited on premises the property of or under the control of 
the--Administration,--and no, memorial. or. address with a 
‘“party ’’ object shall be exhibited or presented for signa- 
ture within such buildings or premises. 

(7) No canvassing in connection with parliamentary 
or other elections will be permitted on the Administration’s 

. premises. 

(8) Any servant stationed in the district in which his 
vote in connection with Parliamentary or Provincial 
Council elections -is registered who desires to be absent 
from duty on the day of an election for the purpose of 
recording his vote, and whose vote cannot be recorded in 
his own time, may, subject to the exigencies of the service, 
be granted such paid leave of absence as may be necessary 
for the purpose. 

_ (9) Any servant who has been transferred by the 
Administration and not at his own request from the place 
at which he is registered as a voter may, if suitable 
arrangements for the performance of his duties can be - 
made, be granted special paid leave of absence for a period 
not exceeding one day for the purpose of proceeding to 
the place at which he is registered as a voter and recording 
his vote, Tf the journey cannot be completed in one     

(c) aan het licht brengen van enige informatie met: 
betrekking tot de zaken of bezigheid. van de 
Administratie of haar dienaren, of enig officieel 
dokument of boek tonen aan personen niet in 
verband staande met de Administratie, tenzij 
hij alzo-doen moet in de loop van zijn plicht; 

(d@) gebruiken voor enig doel behalve dan. voor het 
uitvoeren van zijn officiéle plichten, informatie 
verkrijgen door of gegeven aan hem door tus- 
senkomst van zijn officiéle verbintenis met de 
Administratie, niettegenstaande dat hij 20- 
danige informatie niet aan het licht brengt.. 

(2) Enig dienaar, wensende naar verkiezing voor het 
Unie-parlement-of Provinciale Raad te streven, wordt toe- 
gelaten zulks te doen..Aan enig dienaar, benoeming 
aannemende, zal zodanig verlof zonder loon worden toege- 
staan als nodig moge zijn in verband met zijn kandidatuur 
van af de datum van benoeming. Indien hij ‘een zetel 
niet machtig wordt, kan hij wederom in dienst treden 
zonder afbreken in zijn dienstduur, het tijdperk van af- 
wezighetd zal worden beschouwd als gewoon verlof zonder 
loon. Indien hij een zetel machtig wordt, zal een dienaar 
beschouwd worden als van de dienst bedankt te hebben. van 
af de datum van zijn verkiezing. 

' (8) Enig dienaar kan verlof krijgen benoeming aan 
te nemen ter verkiezing op een municipale raad, dorps- 
bestuurraad, gezondheidskomitee, schoolraad, plaatselik 
bestuur of ander minder ichaam indien de Administratie 
overtuigd is, na gedaan onderzoek, dat de plichten van 
zodanige dienaar als lid van de Spoorweg- en Havendienst 
niet daardoor zullen verhinderd worden ; onder voorgehoud 
dat ingeval enige kwestie ontstaat tussen de Unie-regering 
of enige Provinciale Administratie of de Spoorwegen- en 
Havenadministratie, en enig zodanige raad of komitee 
geen dienaar alzo toegelaten een lid daarvan te worden 
moet deel nemen in de bespreking of over enig zulke 
kwestie stemmen. Zodanig verlof zonder loon als vereist 
mag zijn in deze gevallen zal toegestaan worden zowel 
voor doeleinden van de verkiezing, en onderworpen aan 
de belangen van de dienst, om gekozen leden in staat te 
stellen vergaderingen van de raad, bestuur of komitee, als 
het geval mag zijn, bij te wonen. 

(4) Het is aan een dienaar niet veroorloofd een uit- 
nodiging aan kandidaten voor verkiezing bij het Unie- 
parlement of voor een Provinciale Raad te tekenen, noch 
zal hij, witgezonderd onder voorwaarden omschreven in 
paragraaf 2 van deze regulaties, een open of werkdadig 
aandeel in verkiezingszaken mogen nemen, hetzij door 
middel van openbare redevoeringen of door geschriften, of 
deel uitmaken van een komitee ten doel hebbende de be- 
vordering of het tegengaan van de verkiezing van enige 
biezondere Kandidaat voor het Parlement of de Provin- 
clale Raad. 7 

(5) Enige: dienaar kan openhare vergaderingen, ge- 
houden door kandidaten welke zich verkiesbaar stellen voor 
het Unie-parlement, een Provinciale-, Afdelings-.of Muni- 
cipale Raad, bijwonen en kan hij bij zodanige’ vergade- 
ringen betreffende voorgestelde besluiten stemmen. 

_ (6) Geen kennisgeving, stemmen wervende voor enige 
biezondere kandidaat voor politieke of burgerlike ere- 
posten zal noch binnen noch buiten enig gebouw of terrein 

_ het eigendom of onder toezicht van de Administratie, aan- 
geplakt mogen worden en zal geen memorie of adres met “ ve : ? een ‘‘ partij ’’-doel vertoond of ter tekening binnen derge- 
lijke gebouwen of terreinen aangeboden mogen worden. 

(7) Geen stemmenwerven met bétrekking tot parle- 
mentaire of andere verkiezingen zal op. het grondgebied 
van de Administratie toegelaten worden. 

' (8) Enig dienaar, woonachtig in het distrikt alwaar 
zijn stem in verband met Parlementaire of Provinciale 
Raadsverkiezingen geregistreerd is, die van dienst afwezig 
wenst te zijn op de dag van een verkiezing ten einde zijn 
stem uit te brengen, en wiens stem niet in zijn eigen tijd 
kan opgenomen worden, zal, onderworpen aan de eisen van . 
de dienst, verlof zonder behoud van salaris toegestaan 
kunnen worden voor dit doel als nodig mag zijn. 

- (9) Aan enig dienaar die door. de Administratie en 
niet op eigen verzoek verplaatst is van waar hij als kiezer 
geregistreerd is kan, indien geschikte maatregelen ter vol- 
brenging van zijn dienst- getroffen kunnen worden, . 
speciaal verlof met loon toegestaan worden ‘voor een tijd- 
perk niet te boven gaande een dag, voor het doel naar de 
plaats waar hij als kiezer geregistreerd is te gaan en zijn 
stem uit te brengen. Indien de reis niet in één dag kan 
worden afgedaan, en de dienaar voor een langer tijd van 
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day, and the servant can be spared from duty for a longer 
period; he may be allowed such paid leave as may be due 
or unpaid leave for any further period necessary to record 
his vote. A free ticket may be granted from the station 
at which the servant is employed to the station nearest the 
place where his vote is to be recorded: If the ticket is used 
otherwise than for the purpose given the servant will be 
liable to pay the full return fare for the journey made, 
and to be dealt with as the circumstances demand. 

(10) Except as provided for in paragraphs (8) and (9) 
of. this regulation, a servant will not be granted free 
travelling facilities or time off for voting purposes, but 

. may, subject to the requirements of the Service, ‘avail him- 
self of any free ticket or other travelling concession and — 
leave of absence which may be due to him. 

42. Meetings other than for the business of the - 
Administration may not be held upon the Administration’s 
premises without the permission of the General Manager. 

48. (1) Railway institutes, clubs, and other similar 
buildings on Administration’s premises are provided for 
the use of servants and members of their families residing 
with them and are intended for social, recreative, and 
educational purposes. 

(2) The use of these buildings may be allowed by the 
controlling bodies at their discretion at such charge, if 
any, as they may fix, for:.entertainments, bioscopes, 
concerts, etc., and for meetings of servants of the Adminis- 
tration, whether organized into- formal associations or 
otherwise. The organizing secretary or similar official of 
any society recognized’ by the Administration, although 
not a railway servant, may be allowed to be present and 
speak at any such meeting convened by his society. 

(8) The use-of railway institute buildings shall ‘at all 
times be subject to the veto of the Administration. 

44, Notices not connected with the business of the 
Administration may not be posted at offices, stations, 
dépots, workshops, or harbour premises without the per-. 
mission of the General Manager, provided that heads and 
.sub-heads of departments may authorize the exhibition 
on the Administration’s premises of Union Defence Forces 
and other Government notices and of notices to servants 
relating to railway institutes, ambulance matters, or other 
similar subjects. 

_ 45. (1) Every officer will be ‘supplied with a copy of. 
such rules and regulations as may be considered by the 
head of bis department to be necessary for his guidance, 
but failure in this respect shall in no way relieve an officer 
of his obligation to observe all the regulations of the 
Administration, , 

(2) Notices conveying instructions will be issued from 
time to time, and officers must make themselves acquainted 
with and carry out such instructions as may be contained 
therein. - , 

(3) An’ officer’s continuance in the service will be 
subject to his strict obedience to such rules, regulations, 
and instructions as are now in force or may at any time 
hereafter be issued by the Administration. 

(4) Every facility will be given at reasonable times’ to 
‘an officer to inspect at his office, station, or depot a copy 
of the rules, regulations, and instructions affecting him. 

CHAPTER IIT. 

Graping anp Pay. 

46. (1) Appointments valued at substantive salaries 
not exceeding £600. per annum [except as provided in 
section (3)] will be classified:in the Salaried Establishment 
according to the grades set forth in the schédule below, 
and appointments, promotions, and incremental advance- 
ment to such positions shall be subject to the approval of 
the General Manager, or, in the case of appointments not 
exceeding £390 per annum substantive salary; subject to 
the approval of such other officers as the General Manager 
may authorize to so act.   

zijn dienst gespaard kan worden, kan hem zodanig verlof 
met loon worden toegekend als waarop hij gerechtigd.is en - 
nodig mag zijn of verlof zonder loon voor enig verder 
tijdperk vereist om zijn stem uit te brengen. Een vrij- 
biljet kan uitgereikt worden van af het station alwaar hij 
werkt naar. het station het naast aan de plaats waar zijn 
stem opgenomen moet worden. Indien het biljet niet voor 
het doel waarvoor het afgegeven is gebruikt wordt zal de 
dienaar de volle retoerbiljetprijs voor de afgedane reis 
moeten betalen en zal hij behandeld worden volgens de 
elsen van het geval. 

(10) Uitgezonderd als waarin door paragrafen. (8) en 
(9) van deze regulatie voorzien wordt zal een dienaar geen 
vrije reisgelegenheden of vrije tijd voor stemdoeleinden - 
geschonken worden, maar zal, onderworpen aan de eisen 
van de dienst; zich van enig vrijbiljet of ander reiskon- 
cessie en verlof mogen bedienen die volgens regulatie aan 
hem verschuldigd mogen zijn. : 

42. Bijeenkomsten voor andere bezigheid dan die van 
de Administratie moeten niet gehouden worden ‘op het 
grondgebied van de Administratie zonder de toestemming 
van de Algemene Bestuurder. 

43. (1) Spoorweginrichtingen, klubs en andere daar- 
mee gelijkstaande gebouwen op spoorwegterreinen staan . 
ten gebruike voor bedienden en hun familieleden, die bij 
hen inwonen en zijn bestemd voor bijeenkomsten van ge- 
zellige aard of voor ontspannings- en -opvoedkundige 

’ doeleinden. 
(2) Het- gebruik van deze gebouwen. kan -door de 

kontrolerende lichamen naar hun goedvinden worden toe- 
gestaan tegen een vergoeding, zo nodig, als zi] mogen . 
vaststellen voor gezellige bijeenkomsten, bioskopen, kon- 
serten, ens., en voor vergaderingen van bedienden van de 
Administratie, hetzij deze zich hebben georganiseerd tot 
formele verenigingen of niet. De orgauiserende sekretaris 
of een daarmee gelijkstaande ambtenaar’ van enige ver- 
eniging, die door de Administratie is erkend en ofschoon 
hij niet in .dienstbetrekking is, mag tegenwoordig zijn en 
spreken op iedere zodanige vergadering; die door zijn ver- 
eniging is bijeengeroepen. , 

_ (8) Het gebruik van gebouwen van spoorweginstel- 
lingen zal te alle tijde onderhevig zijn aan het veto van de 
Aduministratie. 

44. Bekendmakingen niet in verband staande met 
de zaken van de Administratie mogen niet bij of op kan- 
toren, stations, depots, werkplaatsen of haventerreinen 
aangebracht worden, tenzij met de toestemming van de 
Algemene Bestuurder, onder voorbehoud dat hoofden en 
onderhoofden van departementen de tentoonstelling op het 
grondeigendom der Administratie van Verdedigingsmacht- 
en andere Goevernementskennisgevingen en van bekend- 
makingen aan dienaren met betrekking tot spoorweg- 
instituten, ambulancezaken en andere soortgelijke doel- 
einden, kunnen goedkeuren.: 

45. (1) Elke ambtenaar zal voorzien- worden van een 
aischrift van zulke regels en regulaties als door het hoofd 
van zijn departement tot zijn naricht nodig geacht mag 
worden, doch zal verzuim in dit opzicht een ambtenaar 
geenszins ontheffen -van zijn verplichting om alle regula- 
ties van de Administratie na te komen. 

(2) Kennisgevingen, voorschriften aan ambtenaren 
overbrengende, sullen van tijd tot tijd aangebracht 
worden en moeten ambtenaren zich met zulké ‘voorschrif- 
ten als daarin vervat op de hoogte stellen en deze ten uit- 
voer brengen. . 

(8) Het onafgebroken in dienst: blijven van een amb- 
tenaar zal onderworpen zijn aan stipte gehoorzaamheid 
aan zulke regels, regulaties en voorschriften als tans van 
kvacht zijn of welke te enige tijd hierna door de Ad- 
ministratie mogen ingesteld worden. 

(4) Op redelike tijden zal aan eeu ambteuaar alle ge- 
legenheid gegeven worden om een kopie van de regels, - 
regulaties en instrukties, hem betrefiende, op zijn kantoor, 
station of depot te bestuderen. 

HOOFDSTUK ITl. 
  

RanGREGELING EN Loon. 

46. (1) Betrekkingen gewaardeerd tegen werkelike — 
salarissen £600 niet te boven gaande [uitgezonderd als 
omschreves in artikel (8)]. zullen in de gesalarieerde dienst- 
staat gerangschikt worden: volgeus de graden als uiteengezet 
in de schedule hieronder, en aanstellingen, bevorderingen 
en bevordering tot zodanige posten door salarisverhoging 
zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Alge- 
mene Bestuurder of ingeval van betrekkingen £390 per 
jaar werkelik Joon niet te boven gaande onderworpen aan 
de goedkeuring van zulke andere ambtenaren als de Alge- 
mene Bestuurder inag autoriseren alzo te handeten:
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(2) Appointments valued at substantive salaries not 
exceeding £750 per annum will be- classified and 
remunerated according to the importance of each position, 
and appointments, promotions, and incremental advance- 
ment to such positions shall be subject to the approval of 
the General Manager. 

(3) Appointments valued at substantive salaries 
exceeding £750 per annum, and not exceeding £1000 per 
annum, shall be subject to the approval of the Minister. 

(4) Appointments valued at substantive 
exceeding £1000 per annum shall be subject to the 

_ approval of the Executive Council. 

salaries 

(2) Aanstellingen gewaardeerd tegen werkelike sala- 
rissen £750 per jaar niet te boven gaande zullen gerang- 
schikt en bezoldigd worden volgens de belangrijkheid van 
elke betrekking, en aanstellingen, bevorderingen en loons- 
verhoging op zodanige betrekkingen zullen “onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de Algemene Bestuurder. 

(3) Aanstellingen gewaardeerd tegen werkelike sala- 
rissen. £750 per jaar te boven gaande, 
jaar niet te boven gaande zullen onderworpen zijn aan de 
goedkeuring van de Minister. 

en £1000 per 

(4) Aanstellingen gewaardeerd tegen werkelike sala- 
rissen £1000 per jaar te boven gaande ‘zullen onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de Uitvoerende Raad. 

Afdeling 1 (a).—Klerkepersoneel en ‘‘ Audit’ 

  
  

  

      

  

  

      
  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

    

Section 1 (a).—Clerical Staff und Audit Inspectors. Inspekteurs. 

Minimum Sub- . Maximum Sub- Minimum Sub- Maximum Sub- 
Grade. stantive Salary | Increment. | stantive Salary Graad. stantief Salaris ; Verhoging. | stantief ‘Salaris 

: per Annum, per Annum. per jaar. per jaar. 

& £ - & “Ez g £ 
Grade 5.. From 72 to : 180 Graad 5 v.ceseceeseeieeeeetee Van 72 tot 180 

» &. vee » 181 to 260 " _ 182 tot 260 
” 3. one 261 16 ae ” 261 . 15 310 
» 2. B41 16 -- 39 ” 341 15. 390 
yy Luce nee ane 415 20 . 450 ” 415 20 450 

Grade Senior (Class 2) 481 20 525 » Senior (las 3. 481 20 525 
” » Cy YD 541 20 600 - » o» Blas 1)... “B41. 20 600 

Section 1 (b).—Telegraphists. Afdeling 1 (b).—Telegrafisten, 

wos . "Minimum Sub- Maximum Sub- 
Minimum Sub- Maximum Sub- Graad. stantief Salaris | Verhoging. | stantief Salaris 

Grade. stantive Salary | Increment. | stantive Salary . s . : 
: : per jaar . per jaav. 

per Annum, per_Annam. ’ 

& £ £ 5 T Grade 5. 72 to 180 Graad 5 Ser enerenenaeenaeees Van 72 tot 180 
” 181 tot 260 

» 4. 181 to 260 261 15 310 
” 1 E . 

8. ee 261 15 310 
” ” 341 15 390 

2. vee ve 341 15 390 

ae #15 20 450 Special over £450 | Aanst thin den gewanrdeerd naammate d 4 : . . oo Special over £ anstellingen worden gewaardeerd naarmate de 
n Special, over £450 Appointments to be valued according to the im ” belangrijkbeid van elke betrekking, Verhoging 
. portance of cach position. Increment to be 

£20 per annum : £20 per jaar te zijn.   
  

(c) Lady Typists, Lady Clerks, and Telephonists. 

  

  
  

(c) Vrouwelike. Typrsten, 

en Telefonisten. 

Vrouwelike K lerken 

  

  

Minimum Sub- Maximum Sub- 

  

      

Grade. stantive Salary | Increment. | stantive Salary 
per Annum. per Annum. 

£ & & 
Under 21 wee From 72 to 108 
Class 2 (21 and over) « 108 “12 180 

1... “ 181 15 225 
- Special ... .. | Over 225 _— — 
  

Section 2 (a).—Station Masters. 

  

  

Minimum §ub- » Maximum Sub- 
Grade. stantive Salary | Increment. | stantive Salary 

per Annum. per Annum. 

Grade 4... cee ee 240 15 / 285 . 
9 Bae vee see 295 15 325 4 
9 Dae cee wee 350 15 380 4 
» Bb bea 405 - 20 445 | 8 
» la. 461 . 20 - 500° 5 & 
» special; over £500 Appointments at special |grade |. 2 
: stations are valued acco ding aa 

to the importance of each, 3 
a     

  

. position. 

(b) . Relief Station Masters. 

  

| Minimum Sub- Maximum Sub- 

  

Graad. stantief Salaris | Veahoging. | stantief Salaris 
per jaar. per jaar. 

Onder 21....... cc cseeseeee « | Wan 72 tot 108 
Klas 2 (21 en over) ...... 108 12 1°90 

henseeaecceseeeeeensereeees 181 15 225 
» Speciaal ........ _— _     Over 225 

  

Afdeling 2 (a).—Stastemeesters. | 
  
  

  

Minimum Sub- Maximum Sub- 
Graad. stantief Salaris } Verhoging. | stantief Salaris 

per jaar. per jaar. 

z £ £ ) 
240 15 285 | © yy 
295 15 325 "EB 
350 15 380 7 8 
405 20 445] OF 

> 461 20 500 J 

  

»  Speciaal over £500     
Aanstellingen op Speciaal Graad stations worden - 

  
gewaardeerd naarmate de belangrijkheid van 
elke betrekking. 

  

  

(b) Aflossings Stasiemeesters. 

  
  

  

    
    

  

Minimum Sub- | - Maximum Sub- ' Minimum Sub- . Maximum Sub- 
Grade. stantive Salary, | Increment. |. stantive Salary Graad stantief Loon Verhoging. | * stantief Loon 

per Annum. per Annum. : per jaar.. per jaar. 

= £ & - £ & & £ | 
Grade 4... vee tee 240 15 285) 2 g Graad 4 v....ccccceesceseeeee 240 15 285 | © ep 

» 38 tee . 295 15 325 (5 8 ” 295 15 325 8 
» de 350 16 ‘3802 5 » 350 15 380 f° 8 
ra 405 20 445) 8 E, » 405 20 445 | 8B 

: J             
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Section 3:—Draughtsmen. -Afdeling 3.—Bouwkundig Tekenaar. 
  

    

  

  

. Minimum Sub- Maximum. Sub- 
Grade. stantive Salary | Increment. | stantive Salary 

per Annum. per Annum. 

_ Pupils... tee te 150 £15 — half. 250 
: ' yearly for 

first two 
years. 

£20 annual- 
ly next two 
years, 

Junior... te one 270 £20 330 

Grade 2 ... tee one 350 20 410 

no ola eu tee _ 441 20 510 

Senior ... wee tee 531 Maximum to be fixed according 
, to importance of each appoint- 

ment, but not to exceed £650 
perannum. Ifmaximum fixed 
at £600 or under increment to 
be £20 per annum. If maxi- © 
mum fixed at over £600 per 
annum increment to be £25 
per annum.       

Section 4,—lngineering Students indentured to 
Chief Civil Engineer. 
    

Substantive Salary. 
First year (pupilage) tee tee wee £235 per annum. 
Second year (pupilage) ... tee tee £282 ” 

  

Section 5.—Other Salaried Appointments. 

Salaried appointments not covered by Sections (1), (2), . 
-(8), and (4), such as goods superintendents, goods agents, 
‘inspectors, works and mechanical foremen, local managers 
(Catering Department), and certain appointments in the 
Harbour Staff, will be classified in the Salaried Hstablish- 
ment according. to.the value of each class of appointment 
at such maximum salaries as may be notified by the 
General Manager from time to time. 

47, (1) No officer may claim as a right to be entitled 
o advancement in his grade by increments after the lapse 

of any particular period. The payment of every incre- 
ment shall be subject to good conduct, zeal, and efficiency 
in the discharge of allotted duties. 

(2) Increments shall ordinarily bé allowed from the 
commencement of the financial year, and not more often 
than once per annum, and such increments may be granted 
in accordance with powers delegated by the General 
Manager to heads and such sub-heads of department. as may 
be specified, but the General Manager may in respect of 
any officer, and the head of a department may in respect 
of any officer in receipt of a salary not exceeding £310 per 
annum, exclusive of quarters, or in. the case of a Station 
Master £285 per annum and free quarters, decide that an 
increment may be less or in excess of the scale shown in 
the grading, both as regards the amount and period of 
application when in his opinion the circumstances justify 
such a course, provided that in the case of the powers 
exercised by the head of a department other than the 
General Manager the increment shall not exceed £20 or 
be granted at any earlier period than six months from the 
date of the last increase (except. in the case of 
gerade 5 and 4, clerks and telegraphists, in respect of 
which discretionary power may be exercised by the head 
of a department), and also that the maximum of the grade 
shall not be exceeded without the General Manager’s 
authority. 

(3) Any officer who receives promotion may be paid 
the minimum salary for the grade to which he is promoted, 
provided that not less than a scale increase applicable to 
such higher grade is paid on promotion. Any further 
increment available shall operate one year from date of the 
promotion unless the General Manager shall decide that 
the circumstances are such as warrant a departure from 
this course.   

  

  

  

  

. Minimum Sub- Maximum Sub- 
Graad. stantief Salaris | Verhoging. | stantief Salaris 

per jaar. per jaar. 

Leerling’...... leesneveeeaeeee : 150 15 250 
' | Halt-jaarliks 

voor eerste 
twee Jaren. 

20 
Jaarliks vol- 
gence twee 

jaren. 

270 20 330 
350 20 410 
441 20 510- 
53) Maximum vastgesteld te worden 

naarmate de belavgrijkheid 
. van elke aanstelling, doch 

£650 per jaar niet te boven 
gaande. Indien maximum 

: vastgesteld is tegen £600 of 
minder, verhoging £20 per 
jaar te zijn. Indien maximum 
boven £600 per jaar vast- 
gesteld is, verhoging £25 
per jaar te zijn.     

  

Afdeling 4.—Ingenieurstudenten ingeboekt bij de 
Hoofd Crviele Ingenieur. 
  

  

Substantief Loon. 
£235 per jaar. 
£282 per jaar. 

Eeiste j jaar (Leerlingschap) 
Tweede jaar (Leerlingschap) 

    
Afdeling 5.—Andere Gesalarieerde Aanstellingen. 

Gesalarieerde aanstellingen niet omvat door Afde- 
lingen (1), (2), (8) en (4), zoals goederesuperintendenten, 
goedere-agenten, inspékteurs, werkplaats en.. werktuig- 
Jeundige voormannen, plaatselike bestuurders (Restauratie- 
dienst) en zekere aanstellingen in het Havenpersoneel 
sullen worden ingedeeld in de Gesalarieerde Dienststaat 
voleéns de waarde van elke klas van aanstelling tegen zo- 
danige maximum-salarissen als. door de Algemene Be-_ 

_staurder van tijd tot tijd moge bekend gemaakt worden. 

47. (1) Geen ambtenaar zal rechtens gerechtigd zijn 
op bevordering in zijn graad door salarisverhogingen na 
de loop van enig biezonder tijdvak. De betaling van elke 
salarisverhoging zal onderhevig zijn aan goed: gedrag, 
ijver en krachtdadigheid i in het uitvoeren van aangewezen 
plichten. 

(2) Salarisverhogingen zullen gewoonlik toegestaan 
worden van af hét begin. van het financiéle jaar en niet 
‘meer dikwels dan eenmaal per jaar, en zodanige verho- 
gingen kunnen toegestaan worden overeenkomstig de 
machten daartoe overgedr ragen door de Algemene’ Bestuur- 
der, hoofden van departementen en zodanige onderloofden 
als mogen worden opgegeven, maar de Algemene Be- 
stwur der kan ten opzichte van enig ambtenaar en het hoofd 
van een departement ten opzichte yan enig ambtenaar met 
een salaris-£310 per jaar niet te boven gaande, uits]uitende 
woning, of in het geval van cen stasiemeester £285 per 
jaar met vrije woning, beslissen dat een salarisverhoging 
rainder of meer kan zijn dan de schaal op de. rangregeling 
voorkomende, beide ten opzichte van het bedrag en tijd- 
vak van toepassing, wanneer zijns inziens de omstandig- 
heden zulke handelwijze rechtvaardigen, mits dat in het . 
geval van de rechten door een hoofd van departement be- 
halve de Algemene Bestuurder uitgeoefend de verhoging 
geen £20 zal te boven gaan of toegestaan worden op vroe- 
ger tijd dan zes maanden van af de datum van de laatste 
vermeerdering (met witzondering in geval van graden 5 en 
4, klerken en telegrafisten, ten opzichte van’ wie naar 
goeddunken gehandeld kan worden door het hoofd van 
‘departement), alsook dat het maximum van de graad niet 
zal worden te boven gegaan zonder goedkeuring van de 
Algemene Bestuurder. 

(8) Aan enige ambtenaar die bevorderd wordt kan’ het 
minimum-salaris van de graad waartoe hij bevorderd is, 
betaald worden, behoudens dat niet minder dan een schaal 
verhoging op zodanige hogere graad van toepassing bij 
bevordering betaald zal worden. Finige -verdere beschik- 
bare. verhoging zal een jaar van af de datum van de be- 
vordering in werking treden, tenzij de Algemene Be- 
stuurder zal beslissen dat de cmstandigheden van zulke 
aard zijn dat zij een afwijking van zodanige handelwijze 
rechtvaardigen.
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48. (1) Subject to the provisions of Regulation No. 
49 promotion from grade to grade shall only be made if 
an appointment is available im a higher grade and the 
work of the department concerned requires such appoint- 
ment to be filled. , 

(2) In filling any vacancy, regard shall. be had to the 
relative efficiency of two. or more servants eligible, or, if 
their claims as regards efficiency are.equal, to their relative 
‘seniority. - 

(3) Any officer who alleges that a vacancy has been 
filled without regard to the provisions of this regulation 
may appeal in accordance with the provisions of section 
seven of the Act. ” 

(4) Promotion from one appointment to another may 
. be made provisionally for a limited period, with a view to 

testing the suitability of an officer for such appointment, 
and if at the end of the period so fixed the officer is not 

- retained in the appointment, he shall revert to his former 
grade. 

(5) If promotion is offered to any officer and he does 
not. wish to accept it, he may, if the exigencies of the 
service permit, be. passed over, and in that case the circum- 
stances shall be recorded, and the officer shall be liable to 
have his name excluded from any consideration for further 
promotion until a period of one year has elapsed. 

49. (1) Before any officer in Grade 5 is promoted to 
Grade 4 and allowed to proceed beyond a salary of £180 - 
per annum, it will be necessary for the sub-head of his’ 
department to certify that he is performing his duties 
efficiently and diligently and is competent to perform .the 
duties of a Grade 4 appointment, and upon such certificate 
being furnished he may be promoted to Grade 4, even 

though there may be no specific: provision for such an 
appointment in the establishment. 

(2) Before any officer in Grade 4 is promoted to Grade 
3 and allowed to proceed beyond a salary of £260 per 
annum, a certificate will be required from the head of his 
department that he is competent in the work upon which 
he is employed and in such other subjects—such as short: 
hand, station accounts, telegraphy—as may be decided 
according to the department in which he may be engaged, 

_and is thoroughly efficient and diligent in the performance 
ef the duties required of him and capable of performing 
the duties of a Grade 3 appointment. Upon the certificate 
being furnished such officer may be promoted to Grade 8, 
even though there may be no specific provision for such 
an appointment in the establishment. 

50. (1) Subject to the terms of Regulation No. 47, | 
and subject also in the case of officers who were appointed 
to the service on or after the Ist October, 1912, to the 
terms of section sia of the Act,* the following service 
increments may be applied. 

(a) Clerical Grades, Audit Inspectors, and Telegraphists. 

(i) An officer in Grade 3 who has served two years: 
at the maximum of that grade, namely, £310 

. per annum, and who is certified by the head of 
his department to be thoroughly efficient in the 
performance of his duties may be granted a 
service increment of £15 every two years up to 
a maximum of £340 per annum. 
  

* Section siz of the Act reads as follows:— 

(1) An officer entering the service after the commencement of 
. this Act who is appointed to a clerical post therein and who has 
not passed a~prescribed examination in both official languages shall 
not be promoted to any higher grade than that to which he has 
attained in five years from the date of his first appointment to 

* such post, unless and until he pass such an examination in both 
official languages as may be prescribed; the standard of the. last- 
mentioned examination shall be equal to the standard of the first- 
mentioned examination: 

Provided that if he has passed in either of the official languages 
at ‘the first-mentioned examination. he shall be exempted from 
further examination therein: 

. Provided further that if the Administration be satisfied that the 
officer has, during the said period of five years, been stationed in 
places where he had no facilities for acquiring a knowledge of the 
language in respect of ‘which he has not passed a prescribed 
examination, the Administration may grant him such extension 
of the said period as it may deem reasonable. 

(2y In appointing any servant to a post in which the knowledge 
of either or both of the official languages is necessary the Adminis- 
tration shall he satisfied that the servant possesses the Janguage 
qualifications necessary for the efficient discharge of the duties 
of the post. :   

48. (1) Bevordering van graad tot graad zal, onder- 
hevig aan de voorzieningen van regulatie No. 49, alleen- 
lik gemaakt worden, indien een vakature in een hogere 
graad bestaat en het werk van het daarbij betrokken de- 
partement de aanvulling van dergelijke vakature vordert. 

(2) Te eniger tijd dat zich een vakature voordoet, zal, 
bij het aanvullen daarvan, acht geslagen worden op de 
wederzijdse geschiktheid' van twee of meer daarvoor ver- 
kiesbare dienaren ter aanvulling, of indien hun aanspraak 
betreffende geschiktheid gelijk staat, alsdan. op hun be- 
trekkelike diensttijd. 

(3) Enig dienaar, bewerende dat een vakature aan- 
-gevuld is zonder inachtneming van de voorzieningen van 
deze regulatie, zal volgens de voorzieningen van artikel 
zeven van de Wet in beroep kunnen komen. 

(4) Bevordering van een aanstelling tot een andere 
mag voorlopig voor een beperkt tijdsverloop gemaakt 
worden, met het oog om de geschiktheid van een ambte- 
naar voor een dergelijke aanstelling op de proef te stellen, 
en indien aan het einde van het tijdsverloop daarvoor ge- 
steld de ambtenaar niet voor die aanstelling in aanmer- 
king komt, zal hij naar zijn vorige graad teruggaan. 

(5) Indien bevordering aan enige ambtenaar aange- 
boden wordt en hij deze niet wenst dan te nemen, mag hij, 
indien de omstandigheden van de dienst zulks toelaten, 
_overgeslagen worden, en in dat geval zullen de omstandig- 
heden genoteerd worden, en de ambtenaars naam zal ge- 
schrapt worden voor enig in aanmerking komen voor ver- 
dere bevordering tot na verloop van een jaar. 

48. (1) Voé6r enig ambtenaar in Graad 5 tot Graad 4 
bevorderd word en toegelaten wordt een salaris van meer 
dan £180 per jaar te ontvangen, zal het nodig zijn voor 
het onderhoofd van zijn departement te certificeren dat hij 
zijn plichten op een bekwame en ijverige wijze betracht, 
en in staat is om de plichten van een Graad 4 betrekking 
waar te nemen, en nadat zulk een certifikaat verkregen is, 
zal. hij tot Graad 4 bevorderd worden, zelfs indien een 
dergelijke aanstelling niet in de dienststaat gespecificeerd 
is. 

(2) Véér enig ambtenaar in Graad.4 bevorderd is tot 
Graad 3 en toegelaten word een salaris van meer dan £260 
per jaar te trekken zal het hoofd van zijn afdeling een 
certifikaat van bekwaamheid moeten overleggen voor zijn 
werk, waarvoor hij aangesteld is en in andere vakken zo- 
als snelschrift (shorthand), boekhouden, telegrafie—als 

- het departement waarin hij aangesteld is nodig zal achten, 
en hij moet eveneens door en door bekwaam zijn in de 
vervulling van zijn plichten en bekwaam genoeg om de 
plichten van een Graad 3 klerk waar te nemen. WNadat 
een dergelijk certifikaat verkregen is, mag hij tot Graad 3 
bevorderd worden, zelfs indien een dergelijke aanstelling 
niet in de afdeling gespecificeerd is. 

50. (1) Onderworpen aan de termen van regulatie No. 
47 en ook voor ambtenaren, die in de dienst aangesteld 
waren op of na de iste Oktober 1912, onderworpen aan de 
termen van artikel. zes van de wet,* zullen de volgende 
verhogingen van toepassing zijn. 

(a) Graden van Klerken, Auditinspekteurs en 
Telegrafisten. 

.4j) Aan een ambtenaar in Graad 3 die twee jaren op 
- het maximum van die graad gediend heeft, nl. 

£310 per jaar, en die door het hoofd van zijn 
departement gecertificeerd is als volkomen be- 
kwaam in zijn plichtsbetrachting, mag een 
dienstverhoging van £15 elke twee jaren tot op 
een maximum van £840 per jaar, toegestaan 
worden. 
  

* Artikel zes van de Wet luidt als volgt:—: 
6 (1) Een ambtenaar die na de invoering van deze Wet in de 

Dienst treedt en tot een klerkelike post daarbij aangesteld wordt, 
en die niet een voorgeschreven eksamen in beide de officiéle talen 
afgelegd heeft, kan niet tot een hogere graad worden bevorderd 
dan de graad door hem bereikt binnen vijf jaren na de datum 
van. zijn eerste aanstelling tot zodanige post, tenzij en totdat hij 
in beide officiéle talen.zulk een eksamen afgelegd heeft, als voor- 
geschreven mocht worden; de standaard van het laatstbedoelde 
eksamen moet gelijk zijn aan de standaard van het eerstbedoelde 
eksamen : 

Met dien verstande dat, zo de betrokken ambtenaar in een van 
de officiéle talen bij het eerstbedoelde eksamen geslaagd. is, hij 
vrijgesteld is van een verder eksamen daarin: 

' Met dien verstande voorts dat de Administratie zo zij overtuigd 
is dat de ambtenaar gedurende bedoeld tijdvak van vijf jaren zijn 
standplaats gehad heeft op plaatsen waar hij geen gselegenheid had 
om de taal aan te leren waarin hij nog geen. voorgeschreven 
eksamen afgelegd heeft, hem zulk een verlenging van genoemd tijd- 
val kan toestaan als aij redelik mocht achten. 

(2) Bij het aanstellen van een dienaar tot een post, waarbij 
bekendheid met een of beide cfficiéle talen vereist is, moet ten 
genoegen van de Administratie blijken dat-de dienaar de taalkennis 
bezit die vereist is voor de behoorlike uitoefening van de plichten 
van de post.



(ii) 

(iii) An officer 

(iv) 
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An officer in Grade 2 who has served 
two years at the maximum of that grade, 
namely, £390 per annum, and who is certified 
by the head of his department to be thoroughly . 
efficient in the performance of his duties, may 
be granted a service increment of £12 every two 
years up to a maximum of £414 per annum. 

in Grade 1 who has served 
two years at the maximum of that grade, 
namely, £450 per annum, and who is certified 
by the head of his department to be thoroughly 
efficient in the performance of his duties, may 
be granted a service increment of £15 every two 
years up to a maximum of £480 per annum. 
An officer (other than a telegraphist) 

in Grade Senior (Class 2) who has served two 
years -at the maximum of that grade, 
namely, £525 per -annum, and who is 
certified by the head of his department to be 
thoroughly efficient in the performance of his 
duties, may be granted one service increment 
of £15 up to a maximum of £540 per annum. 

(b) Station Masters’ and Relief Station Masters’ 
Grades, 

(i) A station master or relief station master in Grade 

4 who hag served one year at the maximum of 
that grade, namely, £285 and free quarters, and 
who is certified by the head of his department 
to be thoroughly efficient in the performance of 

_ his duties may be granted a service increment 
of £15 annually up to a maximum of £315 per 
annum. 

(ii) A station master or relief station master in 

(iii) 

Grade 3 who has served two years at the 
maximum of that grade, namely £325 per 
annum and free quarters, and who is certified 
by the head of his department to be thoroughly 
efficient in the performance of his duties, may 
be granted a service increment of £12 every 
two years up to a maximum of £349 per annum. 

A. station master or relief station master 
in Grade 2 who has served two years at 
the maximum of that grade, namely, £380 per 
annum and free quarters, and who is certified 
by the head of his department to be thoroughly 
efficient in the performance of his duties, may 

. be granted a service increment of £12 every two 

(iv) 
years up to a maximum of £404 per annum. 
A station master in Grade 1 B or a relief 
station master in Grade 1 who has served two 
years at the maximum of those grades, viz., 
£445 per annum and quarters, and who is 
certified by the head of his department to 
be thoroughly efficient in the performance of 
his duties, may be granted one service incre- 
ment of £15 up to a maximum of £460 per 
annum. ; 

_ (ce) Draughtsmen. 

(i) A draughtsman in Grade 2 who has served two 
years at the maximum. of that grade, viz., 
£410 per annum, and who is certified by the 
head of his department to be thoroughly 
efficient in the performance of his duties may 
be granted a service increment of £165 once 
every two years up to a maximum of £440 per 

~ annum. 

A draughtsman in Grade 1 who has 
served two years at the maximum of that 
grade, viz., £510 per annum, and who 
1s certified by the head of his department to be 
thoroughly efficient in the performance of his 
duties may be granted one service increment of 
£20 up to a maximum of £5380 per annum. 

(d) Other Salaried Appointments. 

Gi) ‘Any officer other than those provided for in 
paragraph 1 (a), (0), or (c) of this regulation, 
whose appointment is graded at a maximum of 

£390 per annum or less, and who has served 
two years at the maximum of his grade; or 

any officer other than those “provided 

for in paragraph 1 (a), (b), or (c) of this regula- 

tion, whose appointment is graded at a higher 

maximum than £390 per annum, but not 

exceeding £525 per annum, and who has served 
two years at the maximum of his grade;   

(ii) 
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Aan een ambtenaar in Graad 2 die twee jaren 
op het maximum van die graad; nl. £390 per 
jaar, gediend heeft, en die door het hoofd van 
zijn departement gecertificeerd is als volkomet 

‘bekwaam in zijn plichtsbetrachting, kan een 
dienstverhoging van £12 elke twee Jaren tot op - 
een maximum van £414 per jaar, toegestaan 
worden. 

(iii) Aan een ambtenaar in Graad 1 die twee jaren 
‘op het maxim m van die graad, nl. £450 ‘per 
jaar, gediend heeft, en die door het hoofd van 

. zijn departement gecertificeerd is als volkomen 

(iv) 

bekwaam in zijn plichtsbetrachting, kan een, 
dienstverhoging van £15 elke twee jaren tot 
op een maximum.van £480 per jaar, toegestaan 
worden. 
Aan een ambtenaar, behalve een telegrafist, in 
Graad Senior (Klas 2) die twee jaren op het 
maximum van die graad, nl. £525 per jaar, ~ 
gediend heeft, en die door het hoofd van zijn 
departement gecertificeerd is als volkomen be- 
kwaam in zijn plichtsbetrachting, kan één — 
‘dienstverhoging van £15 tot op cen maximum 
van £540 per jaar, toegestaan worden. 

(b) Graden van Stasiemeesters en Aflossings Stastemeesters. - 
(i) Aan een stasiemeester of aflossings stasiemeester 

in Graad 4 die een jaar op het maximum van 
die graad, nl. £285 en vrije woning gediend 
heeft, en die door het hoofd van zijn departe- 
ment gecertificeerd is als volkomen bekwaam in 
zijn plichtsbetrachting, kan een dienstverho- 
ging van £15 jaarliks tot op een maximum van 
£315 per jaar toegestaan worden. 

(ii) Aan een stasiemeester of aflossings stasiemeester 
in Graad 3 die twee jaren op het maximum van 
die graad, nl. £3825 per jaar en vrije woning, 
gediend heeft, en die door het hoofd van zijn 
departement gecertificeerd is als volkomen be- 
kwaam in zijn plichtsbetrachting, kan een 
dienstverhoging van £12 per jaar elke twee 
jaren tot op een maximum van £849 per jaar 
toegestaan worden. 

(iii) Aan’ een stasiemeester of aflossings stasie- 

(iv) 

meester in Graad 2 die twee jaren op het 
maximum van die graad, nl. £380 per jaar 
en vrije woning, gediend heeft, en die Hor het 
hoofd van zijn departement gecertificeerd is als 
volkomen bekwaam in zijn plichtsbetrachting, 
kan een ‘dienstverhoging van £12 elke twee 
jaren tot op een maximum van £404 per jaar 
toegestaan worden. 
Aan een stasiemeester in Graad 1 (b) of een 
v66r-Unie aflossings’stasiemeester in Graad 1 
die twee jaren op het maximum van die 
graden, nl. £445 per jaar en woning, gediend 
heeft, en die door het hoofd van zijn departe- — 
ment gecertificeerd is als volkomen bekwaam in 
zijn plichtsbetrachting, kan een dienstverho- 
ging van-£15 tot op een maximum van £460 
per jaar toegestaan worden. 

(c) Tekenaren. . 
(i) Aan een tekenaar in Graad 2 die twee jaren op 

het maximum van die graad, nl. £410 per jaar, 
gediend heeft en die door het hoofd-van zijn 
departement . gecertificeerd is als volkomen 
-bekwaam in zijn plichtsbetrachting, kan een 
dienstverhoging van £15 eens elke twee jaren 
tot op een maximum van £440 per jaar toege- 

’ staan worden. 

(11) Aan een tekenaar in Graad 1 die twee jaren op 
het maximum van die graad, nl. £510 per jaar, 
gediend heeft, en die door het hoofd van zijn 
departement gecertificeerd is als volkomen be- 
kwaam in zijn plichisbetrachting, kan één 
dienstverhoging van £20 tot op een maximum 
van £580 per jaar toegestaan worden. 

(d) Andere Gesalarieerde Aanstellingen. 
(i) Aan enige ambtenaar behalve die waarvoor in 

paragraaf 1 (a), (b) of (c) van deze regulatie 
voorziening gemaakt is, ‘wieris aanstelling ge- 
rangschikt is tegen een maximum van £390 per 
jaar of minder, en die twee jaren op het maxi- 
mum van die graad gediend heeft; of 

(ii) enige ambtenaar behalve die waarvoor in para- 

graaf 1 (a), (b) of (c) van deze regulatie voor- 
giening gemaakt is, en wiens aanstelling. 
gerangschikt is tegen cen hoger maximum dan 
“£390 per jaar, doch niet te boven gaande £525 | 
per jaar en die twee jaren op het maximum van | - 
zijn graad gediend heeft;
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who is certified by the head of his department to 
be thoroughly efficient in the performance of his 
duties; or 

(ili) any officer in any other instance where the 
General Manager considers the case to be one 
justifying special treatment; 

may be granted such service increment as the 
General Manager may decide, provided that any 
such service increment shall not ordinarily exceed 
the following scale granted not more frequently 
than once every two years, viz.:— 

If the appointment is valued Increment not Maximum salary and relief 
at a maximum of to exceed increment not to exceed 

£390 or less : £12 £24 above the regulation 
or £325 and free quarters : maximum for the grade. 

£391 £450 £15 £30 ‘above the regulation 
or £326 asa} of o £380 and maximum for the grade. 
free qtrs. free qtrs. . . 

£451 £525 £15 £15 above the regulation 
or £38] and tof £445 and maximum for the grade. . 
free qtrs, free qtrs. : 

(2) The General Manager shall have power to approve 
of the application of the service increment provided in this 
regulation, and may, in any case where in his opinion the 
circumstances warrant such a course, vary the period of 
waiting at the maximum of the grade. 

51, (1) An officer located in one of the local allowance | 
districts defined in Schedule (a) will be paid, in addition 
to his substantive salary, the local allowance for the dis- 
trict in which he is stationed, according to the rate of 
substantive salary drawn as defined in Schedule (b). 

(2) The allowance will be paid for 
(a). every day in the month, including public holi- 

days, on which an officer is available for duty, 
excluding any days whilst under suspension 
without pay; 

(b) absence on relief or special duty as provided for 
in Regulation No. 86; , 

(c) absence on leave with full or half pay; 
(d) absence owing to sickness or injury on duty for 

which payment is made. 
(e) authorized absence without pay for one day or 

portion of a day or for the first day of any 
period of absence without pay in excess of one 
day. 

LOCAL ALLOWANCES. 

(a) SCHEDULE OF DISTRICTS. 

DISTRICT I. 
All Cape and Natal centres, excluding certain centres 

classified in District IT. 

DISTRICT II. 
: Carr Province. 

Orange River (exclusive) to Fourteen Streams (inclu- sive), but excluding Kimber ey and Beaconsfield. 
Prieska (exclusive) to Upington (exclusive). 
Calvinia Branch from 194? miles to Calvinia and Zak . 

River (inclusive). 
Namaqualand. 

-Orance Freer Srate. 
All stations except Bloemfontein. 

TRANSVAAL. 

Standerton (exclusive) to Volksrust (inclusive). 
Standerton (exclusive) to Orange Free State Border. Bethal (exclusive) to Volksrust (inclusive). 
Breyten (exclusive) to Mid Pongola River. 

  

DISTRICT IIT, 
. Kimberley and Beaconsfield. 

Fourteen Streams (exclusive) to Bulawayo (exclusive). 
Upington (inclusive) to South-West Protectorate Border. .   

die door het hoofd van zijn departement gecer- 
tificeerd is als volkomen bekwaam in zijn plichts- 
betrachting ; of 

(iii) enig ambtenaar in enige andere geval waar 
de Algemene Bestuurder van oordeel is dat de 
zaak speciale behandeling verdient; ms 

kan zodanige dienstverhoging als de Algemene 
Bestuurder mag goedvinden toegestaan worden, 
onder voorbehoud dat enige zodanige dienstver- 
hoging niet gewoonlik de volgende schaal, niet 
meer dikwels dan eens elke twee jaren toegestaan, 
te boven zal gaan, tw. :— , 

Indien de aanstelling gewaar- Verhoging niet Maximum salaris en dienst- deerd is tegen een maximum te boven te verhoging niet te boven te van gaan gaan 
£390 of minder . £12 £24 boven het vastgestelde of £326 en vrije woning. maximum van de graad. 

£391 _ £450 #15 £30 boven het vastgestelde of £326 en }toty of £380 en maximum van de graad. vrije woning. vrij woning. 

£451 £525 #15 £15 boven het vastgestelde of £381 en }tot{ of £445 en maximum van de graad. vrije woning, yrije woning. 

(2) De Algemene Bestuurder zal het recht hebben om de aanvraag goed te keuren van de dienstverhoging voor- zien voor in deze regulatie, en mag, in ieder geval, waar ' volgens zijn mening de omstandigheden zulk een gang waarborgen, het tijdsverloop van wachten bij het maxi- mum van de graad veranderen. 

51, (1) Een ambtenaar geplaatst in een plaatselik toelagedistrikt, als omschreven in schedule (a), zal betaald worden: boven zijn werkelik salaris, de plaatselike toelage voor het distrikt, waarin hij geplaatst is, volgens het tarief van substantief loon als omschreven in schedule (6). 
(2) De toelage zal betaal worden voor 

(a) iedere dag der maand, inbegrepen publieke 
feestdagen, waarop een ambtenaar voor dienst beschikbaar is, uitgesloten enige dagen terwij] 
onder schorsing zonder betaling ; 

(b) afwezigheid voor aflossing of speciale dienst, als 
voorzien in regulatie No. 86; 

(c) afwezig op verlof met volle of halve betaling ; 
(d) afwezig wegens ziekte of letsel in dienst, waar- 

voor betaling zal geschieden ; 
(e) goedgekeurde afwezigheid zonder loon voor een 

dag of gedeelte van een dag, of voor: de eerste 
dag van enig tijdvak van afwezigheid' zonder loon boven een dag. 

‘PLAATSELIKE TOELAGEN. 
(a) SCHEDULE VAN DISTRIKTEN. 

DISTRIKT I. 
Alle Kaap en Natal centrums, uitgesloten zekere centrums geklassifiseerd in Distrikt IT. 

  

DISTRIKT II. 

Kaap Provrincin. . 
Oranjerivier (uitgesloten) tot Veertienstromen (inbe- 

grepen), doch met. uitsluiting van Kimberley en Beacons- 
field. 

Prieska (uitgesloten) tot Upington (uitgesloten). 
Calvinia taklijn van 1942 mijl tot Calvinia en Zak- rivier (inbegrepen). 
Namaqualand. 

ORraNJE VRISTAAT, 
Alle stations uitgezonderd Bloemfontein. 

TRANS VAAL 
Standerton (uitgesloten) tot Volksrust (inbegrepen), 
Standerton (uitgesloten) tot Oranje Vrijstaat Grens. 
Bethal (uitgesloten) tot Volksrust (inbegrepen). 
Breyten (uitgesloten) tot Mid Pongolarivier. 

  

DISTRIKT IIT. 

Kimberley en Beaconsfield. 

Veertienstromen (uitgesloten) tot Bulawayo (uitge- sloten). 

Upington (inbegrepen) tot Zuidwest Protektoraat 
rens.  
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TRANSVAAL. 

All stations excluding Witwatersrand, Pretoria, and 
Witbank (see District V), and stations included in District 

DISTRICT IV. 

Bloemfontein. 

DISTRICT V. 

TRANSVAAL PROVINCE. 

Witwatersrand, all stations Randfontein (inclusive) to 
Springs (inclusive) including Rand Mineral Line, Drie- 
fontein, and Benoni. Pretoria (including Pretorta West 
and Rissik), Witbank. 

Souta-West AFRICA PROTECTORATE. 

Lovrenco MaraquEs. 

BULAWAYO. 

(b) SCHEDULE OF LOCAL ALLOWANCES. 

  

  

  

  

  

. Substantive Salary. Rate per Annum. 

an, ™ District | District | District | District | District 

#rom. To. I IL. mu. | Iv. Vv. 

Up to 89 6 6 9 18 
$0 $9 6 9 12 24. 

100 109 6 12 15, 30 
110 119 6 12 18 33 
120 129 6 15 18 36 
130 139 | G6 15 21 39 
140 169 v 9 18 24 42 
170 239 12 - 21 30 48 

* 240 309 18 3 36 54 
310 319 18 27 °B7 55 
320. 329 19 28 38 56 
330 339 19 28 39 57 
340 349 20 29 40 58 
350 359 20 29 41 59 

 360- 369 21 _ 30 42 60 
370 379 21 “80 43 61 - 
380 889 |, 22 “31 44 62 
390 _ 899 : 22 31 45 63 
400 419 23 32 46 64 
420 439 24 33 _ AT 65 
440 459 25 34 48 66 
460 479 26 35 49 67 
480 499 * 27 36 50 68 
500 519 . 28 37 51 69 
520 539 29 | 388 52 - 70 
540 559 30 39 53 71 
560 579 31 40 54 72 
580 599 . 32 41 55 73 
600 619 33 42 56 74 

. 620 639 \ Nil 34 43 57 75 ¢ 
640 659 . - 85 Ad, 58 76 
660. 679 36 45 5Y 1 
680 699 37 46 60 78 
700 719° - 88 47 61 79 
720 739 39 48 62 80 

740 759 - 40 49 63 81 

760 779 41 50 64 82 

780 | 799 42 5L 65 83 
300 819 43 52 66 84 

$20 839 44 ~ 53 : 67 85 

840 859 45 5b 68 86 
‘860 879 . 46 55 69 87 

880 899 47 56 70 88 

900 919 48 57 71 89 

920 939 ot 49 58 72 90 
‘940 959 50 59 73 91 

960 979 51. 60 74 92 

980 999 52 61 75 - 98 

1000 1099 55 65 80 100 

1100 1199 : - 60 70 85 105 

1200 — 1299 65 75 90 110 

1300 1399 70 - 80 95: 115 

1400 1499 75° 85 100 120 

1500 1599 . 80 90 105 125 

1600 =|. 1699 85 95 110 130 

1700 1799 90 100 115 135 

1800 1899 95 105 120 ~ 140 

1900 1999 100 110 125 145 

2000 and over |J “110 120 135 150               
  

WNore.—In assessing the substantive pay for the purpose of arriving 

at the local allowauce applicable, free quarters, or any allowance in lieu 

thereof, will be included on the basis of one-sixth of the substantive rate. 

Overtime, piece-work payments, special allowances, and the value of 

rations may not be included in arriving at the local allowance payable.   

TRANSVAAL. 

Alle stations met uitzondering van Witwatersrand, 
Pretoria en Witbank (zie Distrikt VY) en stations begrepen 
in Distrikt I. 

DISTRIKT IV... - 
Bloemfontein. , 

DISTRIKT V. 

. Transvaal PRovINcIE. 

Witwatersrand, alle stations Randfontein (inbegre 
pen) tot Springs (inbegrepen), met inbegrip van Rand 
Minerale lijn, Driefontein en Benoni. Pretoria (met in- 
begrip van Pretoria West en Rissik), Witbank, 

Zurpwest-AFRIKA PROTEKTORAAT. 

LovrEenco Marques. 

BuLawayo. 

(b) SCHEDULE VAN PLAATSELIRE TOELAGEN. 
  

  

  

  

  

Substantief Salaris. ‘ Tarief per Jaar. 

Distrikt |-Distrikt | Distrikt | Distrikt | Distrikt 
Van. Tot. L. I. TLL. Lv, v. 

£ £ : £ £ £ £ 

Op tot 89 1} ) 6 6 » 9 18 

90 . 99 6 9 12° | 24 

100 109 6 12 15 30 

110 119 6 12 . 18 33 
120 129 6 15 18 36 

130.—- 139 6 15 21 39 

140 169 9 18 24. 42 

170 239 12 21 30 48 

240 309 . 18 27 36 54 

310 319 18 27 37 55 

320 329 19 28. 38 56 

330 339 19 28 39 57 

340 . 849. 20 29 40 58 

3850 359 20 29 41 59 

360 369 21 30 42 60 

370 379 21 30 43 61 

380 389 22 31 44 62 

390 399 22 31 45 63 

400 419 23 32 46 64. 

420 439 24. 83 47 65 

440 459 25 34 48 66 

460 479 26 35 49 67 

480 499 27 36 50 68 

500 519 28 37 51 69 

520 539 29 38 52 70 

540 559 30 39 53 71 

560 579 31 40 od 72 

‘580 599 82 41 55 73 

600 619 . 33 42 56 74, 

620 639 | > Nil 34. 43 57 15 
640 659 . 35 44, 58 76 

660 ' 679 36 45 59 77. 

680 699 37 46 60 78 

700 719 / 38 47 61 79 

720 739 39 48 62 80 

740 + 759 40 49 63 81 

760 T7719 41 50 | 64 82 

780 ~ 799 ; 42. 51 65 83 

800 819 43 52 66 84. 

820 839 44 53 67 85 

840 859 45 54 68 86 

860 879 46 55 69 87 

880 899 ; 47 56 . 70 88 

900 919 48 57 71 89 

920 939 49 58 72 90 

940 959 50 59 73 91 

960 979 51 60 74 92 

980 999 52 61 vis) 93 

1000 1099 55 65 80 100 

1100 1199 60 70 85 105 

1200 1299 , 65 15 90 . 110 

1300 1399 70 80 95 115 

1400 1499 15 85 100 120 

1500 1599 . 80 90° 105 125 

1600 1699 85 95 110 130 

1700 1799 90 100 115 135 

1800 1899 - 95 105 120 140 

1900 1999 100 110 125 145 

2000 en over |} 110 120 135 150               
Nova.— Bij de berekening van de substantieve schaal van loon, om 

te komen op de plaatselike toelage van toepassing, zullen vriie woning of 

enige toelage in plaats daarvan inbegrepen worden op de basis van een- 

zesde van de substantieve schaal. Overtijd, stukwerk-betalingen, speciale 

toclagen en de waarde van voedsel mogen niet in aanmerking genomen 

worden bij de berekening van de plaatselike toelage betaalbaar.
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52. (1) The following climatic allowances will be 
paid to any officer stationed and resident in one of the 
areas detailed hereunder : — 

52. (1) De volgende klimaattvelagen zullen uitbe- 
taald worden aan enige ambtenaar gestationeerd en woon- 
achtig in een van de kringen hieronder ulteengezet :— 
      

Climatic Allowance 
payable to officers 
actually resident 
in the area. 

Area. 

T 

Per -Annum. 
NAtsal— 

: Tugela (inclusive) to Empangeni (inclusive) 
Gingindhlovu to 8 miles on the Eshowe line 

TRANSVAAL— 
Zockmakaar 

£24 

Waterval Ouder (inclusive) to Nelspruit Ciuclusive) 
’ Barberton we wee wee we 
Louis Trichardt (inclusive) to Mara Gnelusive) 
Goudplaats (exclusive)to Zoekmakaat (exclusiy e)... 

NatTaL— : 
Empangeni (exclusive) to Somkele (inclusive) 

£48 

TRANSVAAL— 

TRANSVAAL— 
Nelspruit (exclusive) to Komatipoort (inclusive) ... 

- Komatipoort Gnelusive) to Goudplaats Cinelusive) £7 
Barberton Branch, excluding Barberton : , 
Mara (exclusive) to Messina (inclusive) 

Lovrenco Marqurs... te on 

bo
   

  

(2) (a) Any officer entitled to be paid a climatic allow- 
ance will, during authorized paid leave of absence, or while 
absent from duty owing to sickness or injury on: duty 
covered by the usual medical certificate, draw such allow- 
ance provided he remains in the climatic allowance area 
in which he is stationed. 

(6) Any officer undergoing treatment in a hospital in 
a climatic area will be paid the following scale of 
allowance :— 

_Tf employed at a station in a climatic ) The climatic allowance for the area 
allowance area in which last employed. 

The climatic allowance for the 
district in which the hospital is 
situat.d. 

climatic allowance area, but 
working in the climatic allowance 
area not less than 25 per cent. of 
his time. 

(c) Climatic allowance will not be paid to an officer 
- absent on leave without pay, or under suspension without 
pay. 

Tf employed at a station in a “ht ) 

(3) Any officer stationed in a non-climatic allowance 
area who is required to work in a climatic allowance area 
will be paid the allowance for the area in which he works 
for each day or part of a day he is working in the area. 

(4) Any officer stationed in a climatic allowance area, 
who is required to work in a climatic allowance area where 
a higher rate of allowance operates, will be paid the higher 
allowance for any day. or part of a day he is employed in 
such higher-rated area. 

(5) Any officer permanently stationed in a climatic 
allowance area who is required to work temporarily in a 
lower-rated climatic area or a non-climatic area, without 
being transferred thereto, will continue to be paid the 
climatic allowance which he ordinarily draws for a period 
not exceeding fourteen days, after which period _ the 
allowance for the area in which he is working will apply, 
or if working in a non-climatic area the allowance will 
cease. . 

(6) If the services of an officer stationed in a climatic 
allowance area are dispensed with, and pay in liew of 
notice is granted, climatic allowance may be paid for the 
period covered by such pay. ' 

58. The General Manager may grant such bicycle or 
other special allowance as may from time to time be neces- 
sary, and may grant a bonus not exceeding £25 to any 
officer where warranted by exceptional circumstances, 
provided: that in the case of an officer whose substantive 
salary exceeds £750, but does not exceed £1000, the 
approval of the Minister is obtained, and provided furthér 
that in the case of an officer whose salary exceeds £1000 
per annum the approval of the Governor-General-in- 
Council is obtained to the grant of either a special allow- 
ance or a bonus. 

54. (1) Any clerk in receipt of a substantive salary 
of less than £120 per annum who, owing to the require- 
ments of the service, is transférred by the Administration 
and not at his own request, and is thereby. obliged to reside 
away from his home, may be granted by a head of depart- 
ment a sustenance allowance equivalent to the difference   

  

Klimaattoelage 

betaalbaar aan 
Klimaattoelagekring. ambien na e 

Kring woonachtig. 
Per jaar. 

NataL— : . 
‘Tugela (inbegrepen) tot Empangeni (inbegrepen) ) 
Gingindhlovu tot 8 mijl op de Eshowe-lijn... . R24 

TRANSVAAL— , . } 
Zoekmakaar... tee wee oe we bee 

TRANSVAAL— . : 
Waterval Onder (inbegrepen) tot: Nelspruit. Ginbe- 

grepen) ... see see one eee 
Barberton te wee see on on 
Louis Trichardt (inbegrepen) tot Mara Cinbegrepen) 7 £48 
Goudplaats (nitgesloten} tot Zoekmakaar (uitge- 

sloten) wee wee eee vee te 
NATAL— | . 

Empangeni (uitgesloten) tot Somkele Cinbegrepen) 

TRANSVAAL— . ; 
’ Nelspruit (uitgeslcten) tot Komatipoort Cinbe- 

grepen) ... tee tes ee toe oe 
Komatipoort Cinbegrepen) tot Goudplaats (inbe- 872 

grepen) ... vee see ves nee 
Barberton Tak, behalve Barberton ... tee 
Mara (uitgesloten) tot Messina Cingesloten) 

LOURENCO MARQUES see see we   
  

(2) (a) Enige ambtenaar recht hebbende op klimaat- 
toelage zal gedurende goedgekeurd verlof met behoud van ° 
loon of gedurende afwezigheid, ter oorzake van ziekte of 
letsel in dienst, gedekt door het gewone geneeskundige 
certifikaat, zodanige toelage trekken, mits hij in de kh- 
maatstoelagekring verblijft alwaar hij gestationeerd is. 

(b) Enige ambtenaar onder behandeling. in een 
bospitaal in een klimaatkring zal de volgende schaal van 
toelage ontvangen :— 
Indien werkzaam op een station in } De’ klimaattoelage voor de kring een klimaattoelagekring alwaar het laatst werkzaam. 
{Indien werkzaam op een station in een 
niet -klimaattoelagekring, doch niet 
minder dan 25 percent van zijn tijd 
in de klimaattoelagekring werkende. 

De klimaattoelage voor het: distrikt 
waarin het hospitaal gelegen is, 
nl. £48 per jaar. 

(c) Klimaattoelage zal niet uitbetaald worden aan een 
ambtenaar afwezig op verlof of onder schorsing zonder 
behoud van loon. a 

(3) Enige ambtenaar, gestationeerd in een niet- 
klimaattoelagekring, die verlangd wordt in een klimaat- toelagekring te werken, zal betaald worden de toelage 
voor de kring waarin hij werkt voor elke dag of gedeelte 
daarvan welke bij aldaar werkt. 

(4) Aan enige’ ambtenaar in een klimaattoelage- kring gestationeerd, van wie verlangd »wordt in een 
klimaattoelagekring te werken, waar een hoger tarief ven 
toelage in. werking is, zal de hogeve toelage uithetaald 
worden voor enige dag of gedeelte daarvan dat hij in zulk 
hoger aangeslagen kring werkzaam is. . , 

(5) Enige ambtenaar permanent gestationeerd in een klimaattoelagekring, van wie verlangd wordt tijdelik in 
een lager aangeslagen of niet-klimaat kring te werken 
zonder daarheen overgeplaatst te zijn, zal voortgaan de klimaattoelage welke hij gewoonlik ontvangt, te trekken 
voor een tijdperk veertien dagen niet te boven gaande, waarna de toelage voor de kring waar hij werkzaam is gelden zal, of indien werkend in een niet-klimaatkring zal de toelage ophouden betaald te worden. 

(6) Indien een ambtenaar in een klimaattoelagekring 
van zijn dienst ontslagen en loon in plaats van kennisge- ving toegekend wordt, kan klimaattoelage voor het tijdvak door zulk loon gedekt betaald worden 

58. De Algemene Bestuurder kan zodanige rijwiel- of 
andere speciale toelage als van tijd tot tijd nodig mag 
zijn, toestaan, en kan een bonus niet te boven gaande £25 
aan enige ambtenaar waar zulks door buitengewone om- 
standigheden gerechtvaardigd - is, - toegestaan worden, onder voorbehoud dat in het geval van cen ambtenaar wiens substantieve salaris £750 te goven gaat, doch niet 
te boven gaande £1000, de goedkeuring van de Minister 
verkregen wordt, en onder voorbehoud verder dat in het 
geval van een ambtenaar wiens salaris £1000 per jaar te 
boven gaat de goedkeuring van’ de Goeverneur-generaal - 
in-Rade verkregen wordt, voor de toekenning van hetzij 
een speciale toelage-of een honus. 

54. (1) Enige klerk in het’bezit van een vast salaris 
van minder dan £120 per. jaar, die voor de dienst overge- 
plaatst wordt door de Administratie en niet op “iin eigen 
verlangen, en daarbij genoodzaakt is om op een andere 
plaats te wonen, zal door het hoofd van een afdeling een
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between his annual substantive salary and £120 per 
annum, and such allowance shall be adjusted whenever an 
increase is granted in the substantivespay so that the sub- 
stantive pay and sustenance allowance together do not 
exceed £120 per annum. 

. (2) No such allowance shall be granied to any clerk 
unless the head of the department be: satisfied that it is 
not practicable for such clerk to reside at home,, nor shall 
it be continued in respect of any period of absence from 
duty without pay, nor for any period of leave during which 
such clerk resides at his home, but the allowance may be 
‘continued for any period of paid leave not exceeding one 
month or for any period of paid sick leave during which 
the clerk does not reside at his home. uO 

55. At certain large depots, such invoicing allowances 

as the General Manager may from time to time consider 
necessary will be paid to officérs employed on invoicing 
work where the duties require frequent late and irregular 
hours. The allowance will not be paid to an officer whilst 
he is absent from duty, and during such period it may be 
drawn by any officer performing the invoicing duties. If. 
the invoicing duties are distributed amongst several clerks 
the allowance will not be paid. - 

56. (1) Free quarters will only be allowed to an officer 

- holding an appointment which is provided for in the 

salaried establishment to include free quarters, or as may 

be authorized by the General Manager or directed by the 

-Minister. Any officer in occupation of free quarters who 

is absent on leave without pay, other than absence owing 

to sickness, will be required to pay rental at the usual scale 
for the period concerned - 

(2) When the Administration is unable to supply free 
quarters where provided for, an allowance in lieu thereof 
of one-sixth of the officer’s substantive salary may be 
granted by an Assistant General Manager, or such other 
allowance as may be considered necessary may be autho- 
rized by the General Manager for any period whilst the 
officer is working, absent on leave with pay, or absent 

owing to sickness with pay or injury on duty covered by 
medical certificate, but excluding any period absent on 

Jeave without pay or whilst under suspension without pay. 

(3) An officer occupying free quarters who proceeds 

on leave of absence not exceeding the leave for one year 

available under Regulation No. 62 or 638 may be required 

to place one room in his quarters at the disposal of the 

Administration, but he shall not be entitled to any allow- 

ance in lieu-of quarters for such period of leave. 

(4) An officer proceeding on extended leave (which for 

the purpose of this regulation shall be taken to mean leave 

in excess of the maximum available for one year under 

Regulation No. 62 or 63) or absent with pay on account 

of sickness or injury on duty, may he required to place his 

quarters at the disposal of the Administration, storing 

his furniture in one room if necessary, and in such case 

during the period for which full pay is drawn he shall be 

granted an allowance in lieu of free quarters at the rate 

of one-sixth of his substantive salary, in terms of para- 

graph (2) of this regulation. . Where the leave pay drawn 

is caleulated at half rates only one-half of the allowance 

provided for herein will ke paid. If the leave is without 

pay no allowance will be paid. - 

(5) Where-in the case of extended leave the officer 

relieving is paid an allowance in lieu of free quarters such 

allowance will cease during any period he or his family 

may oceupy the available accommodation as free quarters, 

but if only one room in the quarters is occupied rental 

shall be paid for the accommodation so occupied, and this 

shall not disturb the payment of the allowance paid in lieu 

of the provision of complete quarters. 

(6) Where the officer relieving is not entitled’ to free 

quarters he shall be required to pay rental at the official 

scale for any portion of the accommodation occupied for 
d 

the whole period of occupation. 

(7) Wheve an officer in an appointment not provided 

tc include free quarters, is transferred to an appointment 

scheduled to include free quarters, his substantive salary 

-may be adjusted to such amount as would with the value   

onderhoudstoelage toegestaan worden, gelijk aan het ver- 
schil tussen zijn jaarliks vast salaris en £120 per jaar, en 
een dergelijke toelage zal vereffend worden telkens wan- 
neer een vermeerdering in het werkelik loon voorkomt, 
zodat het werkelik loon en de onderhoudstoelage het bedrag 
van £120 per jaar niet te boven gaat. ; 

(2) Geen zodanige toelage zal aau enige klerk toege- 
staan worden, tenzij het hoofd van het departement over-. 
tuigd is, dat het niet doenlik voor genoemde klerk is - 

-om thuis'te wonen, ook zal het niet geldig zijn voor enig 
tijdsverloop van afwezigheid van dienst zonder betaling, 

_ evenmin voor enig tijdsverloop van verlof gedurende welke 
_genoemde klerk thuis verblijf houdt, maar de toelage kan 
verlengd worden voor enig tijdsverloop van betaald verlof, 
een maand niet te boven gaande of voor eni> tijdsverloop 
van betaald ziekteverlof, gedurende welke de klerk niet in 
zijn huis woont. 

55. Op zekere grote depots zullen zodanige faktureer- 
toelagen, als de Algemene Bestuurder van tijd tot tijd 

‘mag nodig achten, worden betaald aan ambtenaren werk- 
zaain op faktureerwerk, waarvoor de dienst zeer dikwels — 
late en ongeregelde uren vereist. De toelage zal niet be- 
taald worden aan een ambtenaar, terwijl hij van dienst 
afwezig is en gedurende zulk een tijdsverloop mag dit 
getrokken worden door enige ambtenaar, die het faktureren 
doet.. Indien het faktureren onder verschillende klerken 
verdeeld is wordt de toelage niet betaald. -’ 

56. (1) Vrije woning zal slechts toegestaan wordén 
aan een ambtenaar die een betrekking bekleedt die in de 
gesalarieerde’ dienststaat bepaald is als met genot van 
vrije woning, of als moge worden goedgekeurd door de 
Algemene Bestuurder of gelast door de Minister. Hnig 
ambtenaar met vrije woning die afwezig is op verlof 
zonder behoud van loon, behalve verlof wegens siekte, zal 
huur moeten betalen tegen de gewone schaal voor het he- 
trokken tijdperk. 

(2) Indien de Administratie niet in staat is vrije 
woning waar zulks toegestaan is te verschaffen, :al een 
toelage ten bedrage van een-zesde van het werkelike loon 
van de ambtenaar kunnen worden toegestaan door een 

Assistent Algemene Bestuurder, of zulke andere toelage 

als nodig moge worden beschouwd kan door de Algemene 

Bestuurder goedgekeurd worden voor enig tijdperk terwij! 

de ambtenaar werkzaam, afwezig is op verlof met loon, of 

afwezig ter oorzake van ziekte met loon of van letsel in 

dienst gedekt door behoorlik geneeskundig’ certifikaat, 

maar uitsluitende. enig tijdvak van afwezigheid op verlot 

zonder loon en enig tijdvak terwijl geschorst zonder loon. 

(3) Van een ambtenaar met vrije woning, die op 

verlof gaat niet te boven gaande het verlof voor één jaar, 

“beschikbaar onder regulatie No. 62 of 63, kan verlangd 

worden een kamer in zijn woning ter beschikking van de 

Administratie te stellen, maar hij zal niet gerechtigd zijn 

op enige toelage in stede van woning voor 2k verlofstijd- 

vak, 
(4) Van een ambtenaar die lang verlof neemt (hetwelk 

voor het doel van deze regulatie zal bedoelen verlof voor © 

‘meer dan het maximum beschikbaar, voor een jaar onder 

reguiatie No. 62 of 63) of afwezig is met loon ter oorzake . 

van ziekte of letsel in dienst bekomen kan vereist worden 

zijn woning ter beschikking van de Administratie te 

stellen, zijn meubels, indien nodig, in een kamer be- 

warende, en in zodanig geval gedurende het tijdvak waar- . 

voor vol loon betaald wordt, zal aan hem toegekend | 

worden een toelage in stede van vrije woning; gerekend op 

een-zesde van zijn werkelik loon op de grondslag vyoorzien 

in paragraaf (2) van deze regulatie. Waar het verlofsloon 

toegekend gerekend wordt tegen half tarief, zal slechts een 

helft van de toelage hierin voorzien betaald worden. 

Indien het verlof zonder behoud van Joon is toegestaan, 

zal geen toelage betaald worden. 

(5) Indien ingeval van lang verlof de aflossings- 

ambtenaar een toelage in plaats van vrije woning irekt, 

dan zal vodanige toelage ophouden gedurende enig tijdvak 

dat hij of zijn gezin de beschikbare huisvesting als vrije 

woning kan gebruiken, maar indien slechts één kamer 

in de woning gebruikt wordt. dan zal huur betaald worden 

voor de huisvesting aldus gebruikt en dit zal de betaling 

van de toelage toegekend. in stede van de voorziening van 

volledige woning niet hinderen. 

(6) Indien de aflossingsdienaar niet gerechtigd is op 

‘vrije woning, zal hij huur moeten betalen tegen de officiéle 

schaal voor enig gedeelte van de huisvesting gebruikt voor 

de gehele tijd van bewoning. 

(7) Waar een ambtenaar in een aanstelling die de 

voorziening van vrije woning niet insluit, overgeplaatst 

wordt naar een aanstelling die vrije woning insluit, kan 

zijn, substantief salaris tot zodanig bedrag vereffend wor- 

den dat met de waarde van -vrije woning gelijk zou zijn



  

244 ; GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY, 197H APRIL, 1921. 

of free quarters, equal the substantive salary applicable 
- had free quarters not formed part of the emoluments of the 
position to which he is transferred. 

57. (1) A temporary officer employed on “ survey ”’ or 
““construction ”’ will be remunerated at such substantive 
salary as may be laid down for his grade, and may in 
addition be paid such survey or construction allowance, 
‘as the case may be, as may be decided by the General 
Manager. 

Temporary officers on survey or construction work who 
provide their own instruments may be paid an instrument 
allowance under such conditions as may be decided by the 
General Manager from time to time. 

(2) Any local or climatic allowance which may be 
applicable to the district or area in which the officer may 
be employed on construction shall be paid in addition. 

(3) A permanent officer employed on open lines who is 
specially detached for duty on construction may be paid, 
in addition to the substantive salary of his permanent 
position and the local and/or climatic allowance (if any) 
which applies to the district or area in which the construc- 
tion work is being carried out, such construction allowance 
as the General Manager may decide that the additional - 
responsibility of the position warrants. 

(4) (a) Construction, survey, or instrument allowances 
applicable under this regulation will be paid for the first 
thirty days of any paid vacation leave granted to an officer 
in receipt of any such allowances as part of his emoluments 
immediately prior to his proceeding on leave, provided 
that no officer shall be paid the allowances referred to 
whilst on leave for a longer continuous period than he 
has been in receipt of the allowances at the date his leave 
commences. 

(6) No construction, survey, or instrument allowance 
will be paid to an officer proceeding on leave without pay. 

(c) Full construction, survey, or instrument allowance 
‘will be paid to an officer in receipt of same, during any 
period of sick leave authorized with full or partial salary. 

58. (1) The General Manager or such higher autho- 
rity as may be necessary according to the salary of the. 
officer concerned, may, subject to the provisions of para- 
graph (2) of this regulation, authorize the payment of such 
additional remuneration as may be justified to an officer 
who is required to act in a higher grade and to undertake 
the full responsibilities of such higher grade. 

(2) No such additional remuneration shall be paid 
where the higher responsibilities are discharged— 

(a) by an officer who is a relieving officer; or 

(b) for a period of less than three months, unless 
the circumstances are exceptional. 

(3) The amount of the additional remuneration shall 
be paid in the form of an allowance representing the 
difference between the salary actually drawn by the officer 
acting and the minimum salary of the position in which 

-he is required to act, subject to a minimum allowance 
equivalent to the first scale increase of the grade in which 
he acts. 

59. (1) The undermentioned officers who are required 
by the exigencies of the service to work overtime beyond 
the ordinary hours of duty on weekdays and to work a 
specified period of duty on Sundays and public holidays 
will be paid for any such time at the following scale : — 

(a) Telegraphists engaged exclusively on telegraph 
work: | 

Total of Substantive Salary plus Local - 
Allowance applicable per Annum. Rate per Hour. 

Up to £100... ee ds. 
Over £100 to £125... ... 00... Is. 3d. 
Over £125 to £150... ... ...... Is. 6d. 
Over £150 to £175 ... ... 02... As. 9d. 

. Over £175 to £200 ... ... 628 
Above £200 ... ... ... An additional 38d. per 

. hour for every £25 of 
salary and local allow- 
ance or portion: thereof 
up to a maximum of 
4s. 6d. per hour, 

provided that no lesser rate per hour shall be applied to an 
officer holding the position of telegraphist on the 31st 
March, 1920, than the rate applicable to him on that date.”   

aan het substantief salaris van toepassing, indien vrije 
woning niet een deel had uitgemaakt van de bezoldiging 
voor de betrekking whkarnaar hij overgeplaaist is. 

57, (1) Hen tijdelike ambtenaar werkzaam op “ opme- 
ting” of “ konstruktie’”’ zal betaald worden tegen zodanig 
substantief salaris als bepaald mag zijn voor zijn graad, en 
kan daarboven zodanige opmeting- of konstruktietoelage, 
als het geval mag zijn, betaald worden, als de Algemene 
Bestuurder wag besluiten. ‘Tijdelike ambtenaren op op- 
meting- of konstruktiewerk, die hun eigen instrumenten 
voorzien, kunnen .een instrumenticelage betaald worden 
onder zodanige voorwaarden als de Algemene Bestuurder 
van tijd tot tijd mag besluiten. 

(2) Enige -plaatselike- of klimaattoelage welke van 
toepassing mag zijn voor het distrikt of kring in welke de 
ambtenaar werkzaam moge zijn op konstruktie, zal ekstra 
betaald worden. 

(3) Aan een vast ambtenaar werkzaam bij lijnen in 
eksploitatie die speciaal wordt afgezonderd voor eenleg- 
werk kan boven en behalve het werkelik salaris van zijn 
vaste betrekking en de plaatselike- en/of klimaattoelage 
(indien enige), welke van toepassing is op het distrikt of 
kring, waarin het aanlegwerk wordt uitgevoerd, zulke aan- 
legtoelage betaald worden als de Algemene Bestuurder 
moge achten dat de vermeerderde verantwoordelikheid van 
de betrekking billikt. 

(4) (a) Konstruktie-, opmeting- of instrumenttoelagen, 
‘onder deze regulatie van toepassing, zal voor de eerste 
dertig dagen betaald worden, voor enige verlof met behoud. 
van loon toegestaan aan een ambtenaar in bezit van enige 
zodanige toelagen als gedeelte van zijn bezoldiging onmid- 
dellik véér hij op verlof vertrekt, mits geen ambtenaar de 
toelage waarnaar verwezen wordt, betaald zal worden, 
terwijl hij op verlof is, voor een langer aanhoudend tijd- 
perk dan hij in bezit van de toelage was op de datum toen 
zijn verlof een aanvang nam. 

(b) Geen konstruktie-, opmeting- of instrumenttoelage 
zal betaald worden aan een ambtenaar die op verlof, zonder 
behoud van loon, vertrekt. 

(c) Volle konstruktie-, opmeting- of instrumenttoelage 
; zal aan een ambtenaar in bezit daarvan, betaald worden, 
gedurende enig tijdperk van ziekverlof goedgekeurd mei 
vol of gedeelte van salaris. 

58. (1) De Algemene Bestuurder of zodanige hoger 
ambtenaar als nodig volgens het salaris van de betrokken 
ambtenaar, kan, onderworpen aan de voorschriften van 
paragraaf (2) van deze regulatie, de betaling van zodanige 
ekstra remuneratie machtigen als billik mag zijn voor een 
ambtenaar van wie verlangd word in een hoger graad te 
ageren, en de .volle verantwoordelikheid van zodanige 
hoger graad op zich te nemen. 

(2) Geen zodanige ekstra vergoeding zal betaald wor- 
den waar de meerdere verantwoordelikheden ondernomen 
worden door een ambtenaar die— . 

(a) een aflossingsambtenaar is; of 
(b) voor een tijdperk van minder dan drie maanden, 

tenzij de.omstandigheden buitengewoon zijn. 
(3) Het bedrag van de ekstra vergoeding zal betaald 

worden in de vorm van een toelage vertegenwoordigende 
het verschil tussen het werkelike salaris van de waarne- 
mende ambtenaar en het minimum salaris van de betrek- 
king die hij verlangd wordt waar te nemen, onderworpen 
aan een minimum-toelage gelijk aan de eerste schaal ver- 
hoging van de graad waarin hij ageert. 

59. (1) De ondergenoemde beambten van wie, door 
vereisten van de dienst, verlangd word overtijd te werken, 
buiten de gewone uren van dienst op weekdagen en een 
bepaalde tijd van dienst op Zondagen en publieke feest- 
dagen, zullen voor énige van deze overtijd betaald worden 
volgens de volgende schaal : — 

(a) Telegrafisten uitsluitend bezig ‘met telegraafwerk : 
Totaal van Substantief Galaris 
plus Plaatselike Toelage van S Tarief per Uur.- 

toepassing per Jaar, 
“Tot op £100 0 Is, 
Over £100 tot £125... 0... 0. As. 3d. 

* Over £125 tot £150 ... 0. 0... As. 6d. 
Over £150 tot £175.00... 0..... 1g. Od. 
Over £175 tot £200... ... 0.0... 2s. Od. 
Boven £200 ... 2.0... lien ekstra 8d. per uur voor 

elke £25 van salaris en 
plaatselike toelage of ge- 
deelte daarvan tot op een 
maximum van 4s. 6d. per 
uur, . 

onder voorbehoud dat cen niet minder tarief per uur van 
toepassing zal zijn voor een ambtenaar, die de betrekking 
van telegrafist. bekleed op 31 Maart 1920, dan het tarief op 
die datum op hem van toepassing.
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Weekday overtime will not be paid to telegraphists in 

receipt of a substantive salary exceeding £450 per annum. 

(b) Typists : 

Substantive Salary per Annum. Rate per Hour. 

Up te £180 ... ee ee ee ee ds. 6d. 

Over £180 ... 2 ce cee ee ee ee OB, 

(2) Officers employed on tugs or dredgers will be paid 

overtime ‘on weekdays at the following scale for all over- 

'. time worked in excess of a total of six hours per month :— 

Substantive Salary per Annum, Rate per Hour. 

| Up to £180... ok ae ee ee ee Us. 6d. 

Over £180 but not exceeding 

B24 oc ee cee cee cee eee eee eee OB, 

Over £240, but not exceeding 
£850 oo. cee cee cee ee eet eee BBL 6d. 

Over £350 ... 00. cc cee ee eee ee OS. 

_ (8) (a) Chargemen in the mechanical workshops who 

are not paid an inclusive salary will be paid overtime at 

the following scale for all overtime worked on weekdays 

in excess of 6 hours per month :— 

Substantive Salary per Annum. Rate per Hour. 

Up to £350 0 ee ce ee eee 28. Bd. 

. Over £350 but not exceeding 
LABO oc cee cee cee cee tee eee OSE 

(b) Chargemen in the transportation depots or work- 

shops, whose substantive salaries :do not exceed £450. per 

annum, will be paid for weekday overtime worked under 

such conditions as may be notified by the General Manager 

in excess of six hours per month at the rates referred to 

in clause (a) of this. paragraph. - 

(4) Weekday overtime will not be paid to other officers 

except under such conditions as may be notified by the | 

General Manager, but any overtime so sanctioned will be 

paid for.at the following scale or such other rate as may 

‘be authorized :— 

Substantive Salary per Annum. Rate per Hour. 

Up to £180 0... ee ee Ls. 6d. 

Over £180 but not exceeding 
LIAO ee ee cee cee vee nee RB. , 

Over £240 but not exceeding ote 

- £350 oe cee cee ee tee se ee ee 628. 6d. 

Over £350 but not exceeding 
£ABO oe cee eee cee cee eee eee BS. 

Weekday overtime will not be paid to officers coming 

within the terms of this paragraph who are in receipt of a 

substantive salary exceeding £450 per annum, or in the 

case of officers entitled to free quarters whose substantive 

pay plus the value of free quarters based on one-sixth 

exceeds £450 per annum. 

The value of free quarters or any allowance granted 

in terms of Regulation No. 58 will be included with the 

substantive salary in assessing the hourly rate of overtime 

applicable. Where the total of the substantive salary or 

salary plus value of free quarters and any allowance for 

acting in a higher grade exceeds £450 per annum, week-: 
/ 

day overtime will not be paid. 

(5) (a) Except as otherwise provided for in this. 

regulation, station masters, pilots, and officers employed on 

tugs and dredgers, irrespective of salary, and all other 

officers in receipt of pensionable emoluments not exceeding 

£599 per annum, will be paid. for essential Sunday work 

duly authorized by a responsible officer. Payment will 

be based on the following scale:— _ - 

Substantive Pay per Annum. Rate per Hour. 

Up to £90 0... ce ee ee ee 0 

Over £90 up to £120 :.. 0. 1 

Over £120 up to £180... ......... 1 

Over £180 up to £240 .........5.. 2 

Over £240 up to £340 ... ... «.. 2 

Over £340 to £440... 2 ee ee 8 

Exceeding £440 ... 0... ee 8 D
O
D
D
 

O
O
 

a (b) The value of free quarters or any allowance 

granted in terms of Regulation’ No. 58 will be included 

with. substantive. pay in assessing the rate of Sunday time. 

payment applicable. 

(c). Subject to the terms of paragraph (e) of this regu- 

lation, only the period actually worked will be paid for. 

Meal Lours will be excluded.   

Weekdag-overtijd zal niet aan telegrafisten: betaald 

worden in bezit van een substantief salaris £460 per jaar 

te boven gaande. 
(b) Typiste: 

Substantief Salaris per Jaar. 
Tot £180... ... ... . ds. 6d. 
Over £180 ... we. ee eee oe 28. Od. 

(2) Beambten in dienst zijude op sleepboten of bagger- 

machines zullen overtijd betaald worden op weekdagen 

tegen. de volgende schaal voor alle overtijd gewerkt boven 
een totaal van zes uren per maand :— 

Substantief Salaris per Jaar. 

Tarief per Uur. 

Tarief per Uur. 

Tot £180 0.0... ee ee ee ee 18. 6d. 
Over £180 maar £240 niet te 

boven gaande ... .:. ... ...g. 28. Od. 
Over £240 maar £350 niet te 

boven gaande ... ... -.. 1. eee 28. 6d. 
Over £350... ... 3s. Od- 

(3) (a) Verantwoordelike ambtenaren (chargemen) in 

werktuigkundige werkplaatsen, die niet een insluitend 

salaris ontvangen zullen overtijd betaald worden tegen de 

volgende schaal voor alle overtijd die zij gewerkt hebben 
op weekdagen boven 6 uur per maand:— ~ 

Substantief Salaris per Jaar. “Tarief per Uur. 

Tot £350 0... cc ee cee ee eee 628. Gd. 
“Over £350 maar niet £450 te 

boven gaande ... .......... 0. 38. Od. 

(b) Een verantwoordelike ambtenaar (chargeman) in 

transportatiedepot of werkplaats, wiens substantief salaris 

£450 per jaar niet te boven gaat, zal betaald worden 

voor weekdag-overtijd gewerkt onder zodanige omstandig- 

heden als door -de Algemene Bestuurder aangegeven kan 

worden, boven zes uur per maand tegen tarieven waarvan 

melding gemaakt is in artikel (a) van deze paragraaf. 

(4 Weekdag-overtijd zal niet betaald worden aan 

andere ambtenaren behalve onder zodanige omstandig- 
heden als door de Algemene Bestuurder aangegeven kan 

worden, maar enige overtijd alzo bekrachtigd zal voor be- 

taald worden volgens de volgende schaal, of zodanig ander 

. tarief als goedgekeurd mag zijn :— : 

Substantief Salaris per Jaar. Tarief per Uur. 

Tot $180 2.0... ee cee cee eee ee Ls. 6d. 
Over £180 maar £240 niet te 

boven gaande ... ... ... 2... 28. Od. 
Over £240 maar £350 niet te 

boven gaande ... ... ... 28. Gd. 
’ Over £350 maar £450 niet te 

boven gaande ...... J. .-. .. 3s. Od. 

Weekdag-overtijd zal niet aan ambtenaren vallende- 

“onder de termen van deze paragraaf, betaald worden, die 

betaald worden tegen een substantief salaris van £450 

per jaar, of in geval van ambtenaren gerechtigd op vrije 

woning wiens substantief salaris plus de waarde van_vrije 

woning, gebaseerd op een-zesde, £450 per jaar te boven 

gaat. 

De waarde van vrije woning of enige toelage toege- 

‘kend in termen van regulatie No. 58, zal bij de berekening 

van het uur-tarief, voor overtijd van toepassing, bij het. 

substantief salaris inbegrepen worden. Waar het totaal 

van het substantief salaris of salaris plus waarde van 
vrije woning en enige toelage voor waarneming in een 

hoger graad £450 te boven gaat, zal weekdag-overtijd niet 

betaald worden. 

(5) (a) Uitgezonderd wanneer anders in deze regulatie 

is voorzien, zullen stasiemeesters, loodsen en beambten van 

sleepboten en baggermachines, onverschillig van salaris, en 

alle andere beambten die pensioendragende emolumenten 

ontvangen, £599 per jaar niet te boven gdande, betaald 

worden voor werk dat noodzakelik op Zondag gedaan moet 

worden, als ze daartoe behoorlik zijn gemachtigd door ’n 

verantwoordelike ambtenaar. De betaling zal geschieden 
volgens de volgende schaal :— 

Vast Salaris per Jaar. Tarief per Uur. 
Tot £90 ... 2... ... cee eee wee wee) =6O8. Od. 
Over £90 tot £120 ... ...... .... Is. Od. 
Over £120 tot £180 ............ Is. 6d. 
Over £180 tot £240... .......... 28. Od. 
Over £240 tot £340............ 28. 6d. 
Over £340 tot £440... ......... 8s. Od. 
Boven £440 ... ... 00. 6. 8s. 6d. 

(b) De waarde van vrije woning of enige toelage toe- 
gestaan in termen van regulatie No. 58, zal bij de bere- 
kening van het tarief voor Zondagtijd-betaling, van toe- 
passing bij. het substantieve, Inbegrepen worden. 

(c) Onderworpen aan de voorschriften van para- 
graaf (e) van deze regulatie zullen alleen voor, de werke- 
like arbeidsuren worden betaald. ‘Uren voor maaltijden 
zijn daar niet onder begrepen.



  

~ 

246 GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY, 19x APRIL, 1921. * 

(d) In calculating payment, fractions. of wn hour 
uuder thirty minutes will be dropped, and thirty minutes 
and over will be paid for as one hour. 

(e) In the case of short periods of: duty on Sunday, 
{he following minimum payments will apply :— 

(1) For one or two separate periods 
‘of duty aggregating four 
hours or less... 00. 5.0 cee ee ee Payment to be made 

as for four hours. 

(ti) For three separate periods of 
duty aggvegating five hours 
or Tess 0. ee ee ee.) Payment to be made 

as for six hours. 

(ii) For more than three separate 
periods of duty, or where the- 
actual working time for the 
day exceeds five hours ... ... ... Payment to be made 

as for eight hours. 

. (f) Officers whose duties require them to travel will 
not be paid for Sundays or parts of Sundays for which 
they draw travelling expenses, unless essential work is 
performed whilst so travelling. 
specially instructed to be at a given station or on-‘any 
given section to perform specific duties on a Sunday, 
reasonable Sunday time may be authorized. 

. (g) Where convenient to the Administration an officer 
who performs a period of authorized duty on Sundays may 
elect to take the equivalent period of time off during the 
ensuing’ six weekdays in lieu of payment for Sunday work 
performed. 

6O. (1) Any officer who is required to attend a depart- 
wental inquiry shall, subject to the terms of paragraph 
(2) of this regulation, be paid for such time. 

_ (2) In the case of departmental inquiries, travelling 
expenses will be paid according to the tariff for journeys 

' on railway business, provided that where an officer who 
attends any such. inquiry is not exonerated from respon- 
sibility in connection with the accident or other matter 
which has led to the inquiry, the head or sub-head of the 
department may disallow travelling expenses. If any 
such officer should be undér suspension, the question of 
payment for time whilst travelling and attending the 
Inquiry will depend upon the decision arrived at in regard. 
to his responsibility in the case as provided for under 
Chapter VII. 

61. (1) Any officer who receives’ a subpoena or’ other 
order requiring him to attend any Court of Law as a 
witness shall immediately intimate the fact to his superior 
officer in order that arrangements may, if necessary, be 
made for the performance of his work whilst in attendance 
at the Court. 

_ (2) An officer so required to attend court in either a 
criminal or civil case will be paid his ordinary salary and 
receive travelling expenses at the rate prescribed in the 
regulations. A free pass or ticket will be granted for such 
railway journey as may he necessary.. Where the railway 
does not serve, free transport by such other means as are 
available will be allowed at departmental expense. 

- (3) In cases in which an officer is subpenaed, and con- 
duct money is claimable in advance according to law, no. 
free railway or other travelling facilities will be granted 
until that conduct money has been paid in to the Admini- 
stration, 

(4) (a) In criminal cases no witness fees are payable by 
Government to officers of the Administration. 

(b) In civil cases any witness fees payable by the 
party who subpeenaes an officer of the Administration shall 
be claimed by that officer and iminediately -paid into 
revenue by. him through his superior officer and accounted 
lor by means of an-excess fare receipt voucher. 

(5) In criminal cases, where. witnesses are subpoenaed 
at the expense of the defence or in private prosecutions, 
all sums payable by parties, other than Government, in 
respect of rail or other transport or sustenance. expenses, 
shall be claimed by the officer concerned and immediately 
paid into revenue in the manner indicated in the foregoing 
paragraph. 

If such an officer is 

- een, spoorwegreis als nodig mag zijn. 

  

(d) Bij de berekening van de betaling, zullen gedeel- 
ten van een uur minder dai 80 minuten niet worden bere: 
kend, en voor 30 minuten en daarboven zal betaling ge- 
schieden als voor een vol uur. 

(e) In het geval van korte tijdvakken van dienst op 
Zondag, zullen de volgende minimum betalingen van toe- 
passing zijn :— 
(i) Voor een of twee afzonderlike 

tijdvakken van dienst, te- 
zamen vier uren of minder ae 
uitmakende ... ............... Betaling te geschieden 

als voor vier uur. 
(11) Voor drie afzonderlike tijd- 

vakken van dienst tezamen 
vijfuren of minder wuitma- 
kende ... 0. 0... Betaling te geschieden 

, : ' voor zes uur. 
(iii) Voor meer dan drie afzonder- 

like tijdvakken van dienst, of 
waar de werkelike werktijd 
voor de dag vijf uren te . 
boven gaan ... ... ... 0, Betaling te geschieden 

als voor acht uur. 
(f) Beambten wiens dienstverrichtingen hun ver- 

plichten te reizen zullen niet betaald worden voor 
Zondagen of gedeelten van Zondagen, waarvoor Zij_veis- 
kosten ontvangen, tenzij noodzaaklik werk met zodanig 
reizen verricht wordt, maar als een beambte speciaal wordt 
bevolen om aan een opgegeven station of op enige sektie 
speciale diensten waar te nemen op een Zondag, kan een 
redelike Zondagtijd worden toegestaan. 

(g) Wanneer-de Administratie het kan schikken, kan 
een beambte, die geregeld toegestaan Zondagswerk doet, 
kiezen om een daarmee gelijkstaand aantal uren gedurende 

_ de volgende zes weekdagen vrij te nemen in plaats van 
voor Zondagswerk te worden betaald. 

60. (1) Emig ambtenaar die een: departementaa! 
onderzoek moet bijwonen zal, onderworpen aan de voor- 
zieningen van patagraaf (2) van deze regulatie voor zulke 
tijd betaald worden. 

(2) Ingeval van departementale onderzoeken sullen 
‘reiskosten betaald worden volgens het tarief voor reizen 
‘op spoorwegbezigheid; onder voorbehoud dat een ambte- 
naar, wanneer enig zodanig onderzoek bijwonende, niet 

.Yrijgesteld is van enige verantwoordelikheid die hij moge 
belopen hebben in verband met het ongeluk of andere zaak 
waaruit het onderzoek ontstaan is, het hoofd of onderhoofd 
van het departement reiskosten kan afkeuren. Indien 
enige zodanige ambtenaar onder schorsing is, zal de. 

_kwestie van betaling voor tijd terwijl reizend en het onder- 
zoek: bijwonende afhangen van de beslissing ten opzichte 
van zijn verantwoordelikheid in de zaak,. zoals neergelegd 
in Hoofdstuk VII. 

61. (1) Enige ambtenaar, die een dagvaarding of 
ander bevel ontvangt, van hem verlangende voor enig 
Gerechtshof als getuige te verschijnen, zal onmiddellik de 
boven hem gestelde ambtenaar met dit feit in kennis 
stellen, ten einde zo nodig maatregelen voor het doen van 
aijn werk, tijdens hij bij het hof aanwezig is, gvetroffen 
kunnen worden. 

(2) Een beambte die verplicht is voor het hof ie ver- 
schijnen zowel in strafzaken als in burgerlike zaken, zal 
vijn gewoon salaris ontvangen benevens vergoeding van 
reiskosten volgens het tarief omschreven in de _regulaties. 
Hien vrije pas of kaartje zal worden toegestaan voor sulk 

i Waar de spoorwey 
geen zodanig vrij transport kan verschaffen zullen andere 
beschikbare middelen kunnen worden toegestaan op kosten 
van het Departement. ‘ 

(3) In gevallen waarin een beambte wordt gedagvaard 
en reisgeld daarvoor kan verkregen worden in voorschot 
volgens de. wet, kunnen geen vrije reiskosten of andere 
faciliteiten worden toegestaan totdat dat teisgeld aan de 
Administratie is terugbetaald. 

(4) (a) In strafzaken zullen aan de beambten van de 
Administratie geen getuigegelden docr het Goevernement. 
worden betaald., oo, . 

(6) In burgerlike zaken zullen getuigegelden die be- 
taald worden door de partij, die een beambte van de 
Administratie dagvaart, door die beambte worden opgevor- 
derd en onmiddellik worden betaald in de inkomstereke- 
ning door-imiddel van de beambte die boven hem staat, 
liervan zal rekeuschap gegeven wordeu dour qwiddel van 
een overvrachtsontvangsthewijs. | 

(5) In strafzaken waar getuigen worden gedagvaard 
ten kosten van de verdediging ‘of in private vervolgingen 
wullen alle sommen die door partijen, behalve dan door 
het Goevernement, worden betaald, met betrekking tot 
spoor of ander transport of onderhoudsuitgaven, worden 
opgevorderd door de betrokken beambte en onmiddellik 
betaald worden in de inkomsterekening op de Wijze zoals 
in de voorgaande ‘paragraaf is aangegeven,
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(6). No officer who reports a case to the police should, 
aitend court unless subpoenaed or instructed to do so. 

CHAPTER IV. 

Leave. . 

_PrrManent OFFICERS. 

62. (1) With effect from Ist January, 1921, officers, 

other than temporary officers, may be granted leave as 
follows :— 
  

  

  

(6G) Geen-beambte die een zaak aan de politie rappor- 
teert zal voor. het hof verschijnen tenzij -hij gedagvaard is 
of bevolen wordt om te verschijnen. 

HOOFDSTUK IV. 

VERLOF. 

  

  

PERMANENTE AMBITENAREN. 

62. (1) Met effekt van af 1 Januarie 1921 kan aan - 
ambtenaren behalve tijdelike ambtenaren verlof toegestaan 
-worden als volgt:— 
  

  

  

._granted fourteen days’ non-accumulative leave per annum.” 

  

    

OFFICERS IN RECEIPT CONSECUTIVE DAYS. INCLUDING 
or SUBSTANTIVE INTERVENING SUNDAYS, AND PuBLiu - 

SALARIES. , HOLIDAYS. 

Non- : 
: . Accumulative mm 

. . accumulative Total Leave 
From. To. Leave 

: Leave : per Annum. 
: per Annum. | 

per Annum. 

& £ iDays. ' Days. Days: 
Not‘exceeding | * 12 14 \ — | “it 

121 240 10 lb 25 
241 400 10 20 30 
Over 400 10 | 33 33 

(2) For each period of six years’ continuous ‘service 
as an officer.subsequent to the 1st January, 1918 (excluding 
any period served at a substantive salary of £120 per 
annum and less), additional long service leave of thirty 
days on full pay, or sixty days on half-pay may be granted, 
intervening Sundays and: public holidays to be included 
in the periods named. Provided an officer has completed 
six years’ continuous service at a salary in excess of £120 
per annum, any proportion of such leave which may have 
accumulated subsequent to the 1st January, 1918, to date 
of proceeding on leave may be granted. 

(8) For the purpose of calculating the leave due to - 
any officer who is entitled to free quarters or to an allow- 
ance in lieu thereof, his rate of pay shall be held to be his 
actual substantive salary plus one-sixth. 

68. Any servant whose grade is now classified in the 
Artisan, Running ‘Staff, or Employees’ Pay Schedule at 
a daily or monthly rate of pay (including any ex-N.G.R. 
night clerk or staff custodian who is now graded as a 
station foreman), and who has been allowed to retain any 
annual scale of salary applicable to him at the date of 
Union, may be granted the leave available under Regula- 
tion No. 62 (1) and (2) provided that in no case shall any 
greater period of leave be authorized than would have 
been permissible under the provincial regulations in opera- 
tion at the date of Union. 

TrMPoRrsARY OFFICERS. ‘ 
e 

64. (1) After the completion of twelve months’ con- 

tinuous service, a temporary officer who is employed on 

open lines or in the construction department may be 

(2) Any temporary officer employed in the -construc- 
tion department or on open lines who has been continuously 
employed as an officer for three years may, for subsequent — 

continuous service, be allowed the scale of leave laid down 
in Regulation No. 62 (1), provided that any leave which 
may have accrued to a temporary officer under any pro- 
vincial regulations prior to Ist January, 1913, may be 
credited to such officer. 

(3) A temporary officer may on the date of his appoint- 
ment.to permanent employment be regarded as eligible 
for the non-accumulative and accumulative leave for one 
year as laid down in Regulation No. 62 (1) according ‘to the 
substantive salary received, in lieu of the leave for one 
year for which he was eligible as a:-temporary officer at the 
date of his appointment to permanent. employment. pro- 
vided that there shall be deducted therefrom any leave 
which may already have been granted for the year in which 
he is admitted to permanent employment. 

At, OFFICERS. 

@5.. Provided his duties permit, an officer may be 

released from duty on public holidays. 

  

  

AMBTENAREN IN BEZIT | ACHTEREENVOLGENDE DAGEN MEW INBEGRIP 
VAN SUBSTANSTIEVE VAN TUSSENKOMENDE ZON- EN 

SALARISSEN. PUBLIEKE FEESTDAGEN. 

Niet : : 
: : Aangroeiend Totaal 

7 . , aangroeiend : 
Van af. Tot. Verlof Vevlot Verlof 

per jaar. Pp jaar. per jaar, 

Niet te boven £ Dagen. Dagen: Dagen. 
gaande 120 14 _—> . i 

121 240 10 1b 25 
241 400 10 20 30 

Over 400 10 ss) 35             
  

(2) Voor elk tijdvak van zes jaar onafgebroken dienst 
als een ambtenaar van af 1 Januarie 1913 (met witzonde- 
ring van enig tijdperk waarin, tegen een werkelik salaris 
van £120 per jaar en minder gediend werd) kan meerder 
langdienstverlof ‘van dértig dagen op vol loon of zestig 
dagen op half loon, waarbij tussenkomende Zon- en feest- 
dagen in gezegde tijdvakken inbegrepen zijn, toegekend 
worden. Behoudens dat een ambtenaar zes jaar onafge- 
broken: dienst tegen een salaris van meer dan £120 heeft 
verricht, kan enige gedeelte van zulk verlof, dat van af 
1 Januarie 1913 tot op tijd dat het verlof begint aange- 
groeid mag zijn, toegestaan worden. / 

(3) Ten einde het verlof verschuldigd aan enig ambte- 
naar die gerechtigd is op vrije woning of op een toelage in 
stede daarvan te berekenen, zal zijn*loontarief, gehouden 

‘worden zijn werkelik zelfstandig salaris plus een-zesde te 
“ijn. 

68. Enig dienaar, wiens graad nu geklassificeerd is 
in de Handwerkslieden-, Treinpersoneel- of Geémploy- 
eerden Loonschedule tegen een dageliks of maandel:ks 
tarief van betaling (inbegrepen enige ex-N.G.R. nacht- 
klerk of stafbewaarder, die nu gerangschikt is als een 
stationsvoorman), en aan: wie toegestaan is te behouden 
enige schaal van salaris op hem van tozpassing op de 
datum van de Unie, zal toegestaan worden het verlof 

. . 5 . 

geldig onder regulatie No. 62 (1) en (2), maar in geen 
geval zal enig langer tijdsverloop van verlof toegestaan . 
worden dan gegeven zou worden onder de provinciale regu- 
laties van ‘toepassing op de datum van de Unie. 

TrIyDELIKE AMBTENAREN. 

64. (1)-Na.de voltooiing van twaalf maanden door- 

lopende dienst, zal aan een tijdelike ambtenaar werkende 

op open-lijnen of in het konstruktiedepartement veertien 

dagen niet-oplopend verlof per jaar toegestaan worden. 

(2) Enige tijdelike ambtenaar geémployeerd in™ het - 

konstruktiedepartement of op open lijnen, die gedurende 

drie jaren doorlopend dienst gedaan heeft als een ambte- 

naar, mag, voor daaropvolgende doorlopende dienst, de 

schaal van verlof toegestaan worden, voorkomende in 

regulatie No. 62 (1), met die voorziening dat enig verlof 

dat opgelopen moge zijn-voor een tijdelik ambtenaar onder 

enige provinciale regulaties véér de Iste Januarie 1913 

eekrediteerd zal worden in naam van die ambtenaar. 

(3) Een tijdelike' ambtenaar mag op de datum van 

zijn aanstelling tot permanente dienst beschouwd worden 

recht te hebben op het niet-oplopende en oplopende’ 

verlof voor een jaar, als beschreven in regulatie No. 62 (1). 

volgens het werkelike salaris ontvangen, in plaats van het 
verlof voor een jaar waar hij recht op had als een tijdelik: 

anngestelde ambtenaar op. de datum ‘van zijn aanstelling 

in permanente dienst, met die bepaling dat daarvau zal 

afgetrokken worden enig verlof, dat reeds toegestaan mag 

zijn voor het jaar waarin hij is aangenomen voor vaste 
dienst. 

ALLE AMBTENAREN. 

65. Met veorzioning dat zijn werkzaamheden dit. toe- 
laten, mag een ambtenaar vrij van dienst zijn op publieke 

feestdagen. i ,
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" 66. (1) Special paid leave may be authorized by 
heads and sub-heads of departments to an officer who is a 
member of the Union Defence Forces for such periods -as 
may be necessary to enable him 

(a) to proceed to and from and attend annual 
camps of training; and — 

(6) to attend compulsory parades held during 
working hours in connection with non-continu- 
ous training in compliance with the Defence 
Act. -, 

' (2) If the special leave allowed to a member of the 
Union Defence Forces is not utilized for the annual camps 
of training, special paid leave not exceeding six days per - 
annum may, with the approval of the General Manager, ~ 
be utilized to enable a member of those forces to attend 
other military manewuvres or rifle competitions. 

(3) Pay for leave under this regulation will only be 
allowed on production by the officer concerned of a certifi- 
eate signed by the Defence officer under whom he has 
served reflecting the period during which he has been 

“engaged on bona fide Defence duties. In-addition to full 
pay from the Administration the officer will be permitted 
to retain any pay received for Defence duties. 

67. Special paid leave not exceeding six days per 
annum, -unless the distance to be covered necessitates a 
longer period, may be authorized by the General Managez 
to an_ officer who is a member of an ambulance corps to 
attend competitions in ambulance work, and to enable an 
officer to take part in inter-provincial railway sporting 
competitions. 

8. (1) An officer who has been resident and employed 
In the climatic areas defined in Regulation No. 52 for 
twelve months and who draws climatic allowance will he 
allowed additional non-accumulative leave. at the rate of 
six days per annum for each completed period of twelve 
months he is actually resident and employed in such 
areas. : oO 

(2) An officer who is stationed in a non-climatie area, 
but who has for a period of not less than twelve months 
been working not less than 25 per cent. of his working 
time in one of the climatic areas referred to in Regulation 
No..52, may be granted additional non-accumulative leave 
at the rate of three days per. annum for each completed 
period. of twelve months he has worked under the condi- 
tions laid down in this regulation. , 

69. After the granting of the first period of climatic 
leave further climatic leave due under Regulation No. 68 
may be granted at any time during any succeeding 
calendar year, provided the conditions laid down in Regu- 
lation No. 68 (1) or (2) continue to be complied with. 

GrneRaL Conpitions Governing LEAVE. 

70. (1) Leave is granted as a privilege and not as a 
right. It will be allowed subject to the exigencies of the 
service, and may, in the discretion of the Administration, 
be reduced, altered, or revoked at any time. co 

(2) An officer may be required to take at any time 
-any leave which is permissible under these regulations. 

(3) An officer who has proceeded on’ authorized leave 
may not return to duty until the full period of such leave 
has expired, unless he receives permission to do so from 
the officer who sanctioned the leave. 

(4) Any officer who fails to report for duty after any 
period of authorized leave has expired will be deemed to 
have absented himself from duty: without leave and will 
render himself liable to be dealt with under the - 
disciplinary provisions of these regulations (Chapter VII). 

(5) For leave purposes the year will be reckoned as 
the calendar year—Ist January. to 31st December; but 
after the first period of. non-accumulative leave has been 
taken any further non-accumulative. leave due under these 
regulations may be granted at any time- within any 
succeeding calendar year.- 

6. Accumulative leave may be taken in conjunction 
with non-accumulative leave, and such proportion of the 
former as may have accrued up to the date an officer pro- | 
ceeds on leave may be granted, any fraction of a day less . 
than half a day-being dropped, and any fraction of a day | 
of half a day or more being calculated as a day’s leave.   

6G. (1) Speciaal verlof, met behoud van’ loon, kan 
gemachtigd worden ‘door hocfden en ondérhoofden van’ 
departementen aan een ambtenaar die een lid van de Unie: 
‘Verdedigingsmacht voor zulke tijdvakken als nodig moge. ° 
‘zijn hem in staat te stellen— . 

(a) de jaarlikse oefeningskampen bij te wonen, met 
inbegrip van heen- en terugtocht; en 

(b) dwangparades gehouden gedurende werkuren 
in verband met afgebroken oefening volgens de , 

_ Verdedigingswet bij te wonen. 
(2) Indien het speciaal verlof aan een lid van de Unie . 

Verdedigingsmacht toegestaan niet voor de jaarlikse oefe--.. 
ningskampen benuttigd wordt, kan  speciaal verlof met... 
behoud van loon, niet te boven gaande zes dagen per jaar, . 
met goedkeuring van de Algemene Bestuarder gebruikt . 
worden om leden van die machten in staat te stellen andere 
militaire krijgsoefeningen of schietwedstrijden bij te 
wonen. ’ OS 

(3) Betaling voor verlof onder deze regulatie zal 
slechts toegestaan worden bij afgeving door de belangheb- 
bende ambtenaar van een cértifikaat getekend door de Ver- 
dedigingsofficier onder wie hij _gediend heeft, aantonende 
het tijdperk gedurende -welke hij bezig was op bona fide 
Verdedigingsdiensten. Behalve vol loon betaald door de 
Administratie zal de ambtenar enig loon betaald voor 
Verdedigingsdiensten kunnen behouden.. 

67. Speciaal verlof, met loon, voor niet te boven .. 
gaande zes dagen per jaar, tenzij de te reizen afstand een 
langer tijdvak noodzakelik maakt, kan worden toegestaan. 
door de Algemene Bestuurder aan een ambtenaar die een -- 
lid: van een ambulancekorps is, ten einde wedstrijden in 
ampulancewerk bij te wonen, en ten einde een ambtenaar . 
in staat te stellen aan onderlinge provinziale spoorweg- .~ 
spelen deel te nemen. 

68. (1) Een ambtenaar die-gewoond -heeft’en dienst 
gedaan heeft in de klimaatdistriktén, beschreven in regu- 
latie No. 52, voor twaalf maanden en die klimaattoelage _ 
trekt, zal ekstra niet-oplopend verlof ontvangen tegen het 
tarief van zes dagen per jaar voor elk vol tijdsverloop van 
twaalf maanden dat hij werkelik verblijf houdt en dienst 
doet in zulke distrikten: ; 

(2) Ken ambienaar die gestationeerd is in een niet- 
klimaatdistrikt, maar die voor een tijdsverloop.van niet . 
minder dan twaalf maanden gewerk heeft, niet minder dan 
26 percent van zijn werktijd, in een van de klimaat- 
distrikten, voorkomende in regulatie No. 52, zal ekstra 
“niet-oplopend verlof tegen het tarief van drie dagen .per 
jaar_ voor ieder volledig tijdsverloop van twaalf maanden 
dat hij gewerkt heeft onder de voorwaarden neergelegd in 
deze regulatie toegestaan worden. 

69. Nadat. het eerste tijdvak van klimaatverlof toe- 
gestaan is kan verder klimaatverlof verschuldigd onder’ 
regulatie No. 68 op enige tijd gedurende en daaropvol- 
gend kalanderjaar toegestaan worden, onder voorbehoud 
dat aan de voorwaarden neergelegd ‘in regulatie No. 68 
(1) of (2) steeds voldaan wordt. — 

ALGEMENE VooRWAarpEN VERLOF REGELENDE. 
70. (1) Verlof wordt toegestaan als een gunst en niet 

als een recht. Het zal, onderworpen aan de eihen van de 
dienst, toegestaan worden en kan naar goeddunken van 
de Administratie te eniger tijd verminderd, gewljzigd of 
herreepen worden. ; 

(2) Van een ambtenaar zal kunnen verlangd worden 
_te eniger tijd verlof onder deze regulaties toegestaan te 
nemen. 

(3) Hen, ambtenaar welke op toegekend verlof is ge- 
gaan mag niet in dienst terugkeren totdat het volle tijd- 

vak van dergelijk verlof verstreken is; tenzij hij verlof van - 
de ambtenaar, welké het verlof goedgekeurd heeft, ont- 
vangen heeft zulks te doen. , 

_ (4) Hen ambtenaar die in gebreke blijft zich voor 
dienst bij de boven hem gestelde ambtenaar te melden 
nadat enig tijdvak van toegestaan verlof verstreken is, zal 
geacht worden zich zonder verlof uit de dienst-verwijderd 
te hebben en zal zich blootstellen aan behandeling onder - 
de tuchtregulaties (Hoofdstuk VII). - 

(5) Voor verlofdoeleinden zal het jaar. gerekend 
worden volgens het kalenderjaar—l Januarie tot 31 Desem- 
ber; maar nadat het eerste tajdsverloop van niet-oplopend 
verlof genomen is, mag enig verder niet aangroeibaar ver- 
let verschuldigd onder deze regulaties toegestaan worden 
op enige tijd binnen enig volgend kalenderjaar , 

(6) Aangroeibaar verlof mag genomen worden sainen 
met niet-aangroeibaar verlof, en zulk deel van de eerste, 
als opgelopen moge zijn tot op de datum dat een ambte~ 
naar op verlof gaat, zal toegestaan worden; enig deel van 
een dag minder dan éen halve dag zal vervallen, en enig 
deel van een dag of halve dag, of meer, gerekend worden 
‘als een dag verlof.
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(7). “Ally non- -acoumulative leave must be taken within 
the calendar year in which’ it becomes available, and. 
subject to paragraphs (8) and (9) of this regulation, all 
claims for such leave shall lapse on 31st December of each 
year if an officer has not applied for it in writing. 

(8) If-owing to the exigencies of the service an officer 
is unable to obtain his non-accumulative leave during the 
calendar year in which it falls due such non-accumulative 
leave may be carried forward te the following year, but to 
no later period, provided the officer applies in writing and 
obtains a certificate from the head or sub-head of his 
department ‘that- he made application for his. leave 
in sufficient. time to enable the department to make _ 
arrangements for his relief and that the department’s 
inability to release him for the period applied for is solely 
due to the exigencies of the service. - 

(9), Any officer employed at a lighthouse situated at 
an isolated place may be allowed to carry forward his 
non-accumulative leave to the following year without 
being required to obtain a certificate therefor from the 
head or sub-head of his department. 

(10) Any leave accumulated for continuous service 
prior to lst January, 1913, under the respective provincial 
regulations then in force, including in the case of a late 

_C.S.A.R. officer a pro rata proportion of the additional 
leave which was allowed when an officer proceeded on 
extended leave after five or six years’ service, and in the 

’ ease of a late N.G.R. officer a pro rata proportion for the’ 
period up to 8lst December, 1912, of the special leave 
which was available under Clause 5 of Circular No. 9, 
dated 26th May, 1909, issued by the General Manager of 
the late N.G.R. will be added to any leave which may have 
accumulated under these. regulations, provided the 
maximum periods of leave laid down in paragraph (13) 
of this regulation are not exceeded. 

(11) Where, under any provincial regulation leave 
on half-pay is standing to the credit of an officer, such 
leave may be availed of with one-half of the emoluments 
ordinarily applicable on full paid leave or may be con- 
verted into full paid leave by reducing the period by 

‘ one half, i.e. 20 days’ leave on half-pay would on conver- 
sion be 10 days on full pay, subject ‘to the maximum 
pericds of leave laid down in paragraph (13) of this. 
regulation,, fractions of a day being calculated as a day’s 
eave 

_ (12) An employee promoted to the salaried -staff will 
be credited with any leave which he may have accumulated 
as an employee up to the date of his promotion, and may 
thereafter be granted such leave as may accrue to him 
under these regulations. An officer who is reduced to the 
grade of empleyee or reverts thereto at his own request 
shall only be allowed the scale of leave granted to 
employees for any period of service as an officer for which 
leave has not been allowed, provided that the General 
Manager may in exceptional cases grant the employee such 
period of the leave which was accumulated as an officer as 
the circumstances may warrant. 

(13) The maximum period of leave which may be 
accumulated is nine months, and the maximum period of 
leave that may be allowed at any one time on full pay, 
half-pay, and without pay is six months, provided that 
the General Manager may extend the period of leave with 
pay where available, or otherwise without pay when in his 
opinion the circumstances justify such a course. 

(14) Authorized paid leave will be computed, accord- 
ing to the scale of salary drawn during the period of 
service in which the leave accrued, but will he paid for 
according to the salary operative on the date on which an 

officer proceeds on leave, provided that-if an increase in 
salary is granted to an officer whilst he is on leave any 
period of paid leave subsequent to the date from which the 
increased salary operates will be paid for at the higher 
rate, but such higher rate of salary will not affect ‘the 
computation of the leave unless it operates from a date 
prior.to the commencement of the leave. 

(15) An officer stationed in a local allowance district 
will be paid the local allowance for the district in which 
he is stationed while on paid leave of absence, whether 

17 

_zal alle aanspraak op zulk verlof vervallen op 31 
“ber van ieder jaar, indien een ambtenaar het niet schrifte- 

  

(7) Alle niet- aangroeibaar verlof moet genomen 
worden binnen het kalenderjaar waarin het voorkomt, en 
onderworpen aan paragrafen (8) en (9) van deze regulatie, 

Desem- 

lik heeft aangevraagd. 
(8) Indien een ambtenaar wegens de vereisten van de 

;dienst niet in de gelegenheid is zijn niet-aangroeibaar 
_verlof te krijgen gedurende het kalenderjaar, waarin het 

‘ vervalt, mag zulk niet-aangroeibaar verlof op-het volgende 
jaar overgeboekt worden, maar voor geen later tijdperk, 
mits dat de ambtenaar dit schriftelik. aanvraagt en een 

certifikaat verkrijgt van het hoofd of onderhoofd van ziju 
‘ departement dat hij tijdig genoeg applikatie gemaakt heeft 

. voor zijn verlof, om het departement in staat te stellen 
regelingen te treffen om hem te vervangen voor het aange- 

. vraagde tijdperk en dat het onmacht van het departement 
om hem af te lossen geheel en al te wijten is aan de 
vereisten van de dienst. 

(9) Enig ambtenaar in dienst bij een vuurtoren- ge- 
‘legen op een afgelegen plaats, zal toegestaan worden zijn 
niet-aangroeibaar verlof op het’ volgend jaar over te 
‘brengen, zonder dat hij een certifikaat daarvoor behoeft 
te verkrijgen van het hoofd of onderhoofd van zijn 
afdeling. 

(10) Enig verlof opgelopen voor doorlopende dienst 
voéér 1 Januarie 1913, onder de respektievelike proviticiale 

‘regulaties dan van. toepassing, inbegrepen in het geval 
_van een gewezen C.S.A.R. beambte een pro rata deel van 
“het toegevoegde verlof dat toegestaan werd toen een — 
ambtenaar op uitgebreid verlof ging na vijf of zes jaren 
dienst, en. in het geval van een gewezen N.G.R. ambtenaar 
een pro rata deel, voor het tijdperk tot op 81 Desember 
1912, van het speciale verlof, dat genomen kon worden 

- onder klausule 5 van Cirkulaire No. 9, gedateerd 26 Mei 
1909, uitgegeven door de Algemene. Bestuurder van de 
gewezen N.G.R..zal gevoegd worden bij enig verlof, dat 

- opgelopen zou hebben onder deze regulaties, “mits dat de 
. maximum tijdperken van verlof omschreven in paragraaf . 
' (18) van deze regulatie niet overschreden wordt. 

(11) Waar onder enige provinciale regulatie verlof 
. tegen halve betaling nog door een ambtenaar te vorderen 
is, kan zulk verlof. genomen worden met de helft van de 

*voordelen, gewoonlik van toepassing voor vol betaald ver-. 
‘lof, of: het mag verwisseld worden met vol betaald verlof® 
door het tijdsverloop met de helft te verkorten, namelik, 

.20 dagen verlof tegen halve betaling zou bij, ver- 
wisseling zijn 10 dagen met volle betaling, onderhevig aan 
de maximum-tijdsverlopen van verlof, voorkomende in 
paragraaf (13) van deze regulatie ; gedeelte van een dag te 

_ worden: berekend als een dag verlof. 
(12) Hen geémployeerde bevorderd tot de - gesalari- 

: eerde staf zal-in die graad recht hebben op enig verlof dat 
tot zijn voordeel opgelopen zou zijn, terwijl hi] geém- 

- ployeerde was, tot op de datum van zijn bevordering, en 
zal daarna zullk verlof toegestaan worden als waarop hij 
recht zou hebben onder deze regulaties. Hen ambtenaar 
die teruggezet wordt tot de graad van een geémployeerde 
of daartoe terugvalt op eigen verzoek zal slechts- recht 
hebben op de schaal van verlof toegestaan aan ge- 
employeerden voor enig tijdsverloop van dienst, als voor 
een ambtenaar aan .wie geen verlof is toegestaan, met die 
voorziening dat de Algemene Bestuurder in biezonere ge- 
vallen de weémployeerde zulk tijdsverloop van het verlof . 
mag toestaan, dat opgelopen was terwijl hij ambtenaar . 
was, zoals de omstandigheden mogen rechtvaardigen. 

(13) Het maximum tijdsverloop van verlof dat aan- 
grooibaar is bedraagt negen maanden en het maximum 
tijdsverloop dat toegestaan kan worden op enige tijd tegen 
volle betaling, halve betaling en zonder - betaling is zes 
maanden, onder voorbehoud, dat de Algemene Bestuurder. 

‘het tijdsverloop van verlof kan uitbreiden met betaling 
waar beschikbaar, of anders zonder betaling, wanneer naar 
zijn mening de omstandigheden een dergelijke handelwijze 
rechtvaardigen. 

(14) Verlof toegestaan met betaling zal worden bere- 
kend volgens de schaal van salaris getrokken gedurende het 
tijdperk van dienst waarin het verlof vermeerderd. werd, 
doch zal betaald worden volgens het salaris van kracht.op 
de datum waarop een ambtenaar op verlof gaat, voorbe- 
houden dat indien een vermeerdering van loon toegekend 
wordt aan een ambtenaar, terwijl hij op verlof is, enig 
tijdvak van verlof met loon na de datum van af welk het 
vermeerderde loon van kracht is zal worden bezoldigd 
tegen de hogere schaal, maar zulk hoger tarief van salaris 

- gal geen invloed hebben op de berekening van het verlof, 
tenzij het in werking treedt op een datum. véér het begin 
van het verlof. 

(15) Hen ambtenaar, gestationeerd in een plaatselike 
toelagekring. zal, terwijl hij op betaald verlot van afwe- 
nigheid is, “de plaatselike toelage voor het distrikt waarin 

r
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during such absence. he remains domiciled in the local 

allowance district or not. Liocal allowance will be paid 

during unpaid leave of absence not exceeding one day at 

a time or for the first day of any period of absence with- 

out pay in excess of one day. 

(16) Construction, survey, -or instrument allowances 

granted under Regulation No. 57 will be paid during the 

period an officer is absent on full paid vacation leave or - 

sick ledve, in accordance with the conditions laid down in 

varagraph (4) of Regulation No. 57. 

(17) Sickness during any period of paid leave shall 

not interrupt the period of leave sarictioned which shall be 

exhausted before Regulations Nos. 71 to 76 become 

applicable. ot , 

(18) No period of leave without pay, no pericd of 

-accumtlative vacation leave exceeding thirty days, ‘and no 

coiitinuous period of sick leave exceeding thirty days shall 

from the lst January, 1917, ‘be deemed ‘to be. service for 

the pitrposes of calculating accumulative and long service 

leave titider these regulations. 

, (19) Leavé, whether with or without pay, shall not be 

egvanted to-enable an officer to trinsact business or attend a 

meeting or conference for which payment is receivea by 

him from sources outside the Adwiinistration. 

(20) Paid leave shall not be granted to any officer 

after he has received notice of dismissal from the service. 

Pay in lieu of leave may only be granted to an officer as 

provided in section eleven of the Act. The value of such 

leave as may have accried to a deceased officer up to the 

daté of his death may be paid to the widow and/or minor 

clrildren of stich officer subject to a maximum payment not 

exceeding six months’ pay. The payment referred to-in 

this paragraph may be extended to other dependents (as 

described in section fifty of the Act) in the entire discre- 

tion of the General Manager when, in his opinion, the - 

degree of dependency of such relatives is such as to justify 

payinent of the value of leave accrued, . 
. }-- 

_ (21) Applications for exterided leave must be sub- 

riitted at least six.mionths before the date on which the 

leave is required, provided that any, department may 

prescribe that applications for any’ period of leave must 

be submitted at such earlier dates as may be iiscessaty to 

enablé stich department. to make suitable arrangements 

_ for the relief of officers applying fot leave. Applicatiozs 

made under exceptional circumstances which do not comply 

with this regtilation will be dealt with on their merits. 

ABsENCE Ftom Duiy owiNe To SICKNESS. 

Permanent Officers. 

- "1, Any officer wlio is a member of the Railways and 

Harbours Sick Fund, other than a servant referred to in 

‘Regulation No. 74, and who is absent, from duty owing to 

‘sickness, or necessaty convilescence after serious sickness, 

certified by a railway médical officer, will be paid by the 

Administration the following scale of sick pay:— — 

(1) On the basis of six weeks’ full pay (which in 
the case of an officer stationed in a local allow- 

ance district shall include such local allowance 

as he ordinarily draws) for each year of con- 
tinuous temporary and permanent service as an 

officer, less any period of absence owing to sick- 
ness préviously allowed. 

(2) From the full pay thet shiall be deducted ‘the 
amount’ of sick. pay paid by the Sick Fund 

under its regulations. 

(3) An officer shall be required to ttihze any 

vacation or long service leave that miay be 
standing to his credit to cover any continuoiis 
period of absence owing to sickness of necessary 

convalescence under tlie terms of paragraph (1) 

of this regulation which éxtends beyond six 
months. Jf such vacation or long service leave 

has been exhausted, arid the officer is still 
certified by a railway medical’ officer. as 

medically unfit te return to duty, he may, on 

the authority of the General Manager, . he 

allowed any additional sick pay . permissible 

under paragraph (1) of this regulation.   

hij gestationeérd is, trékketi, indieti gedurende zulke afwe- 
zigheid hij woonachtig blijft in de plaatselike toelagekritig 

of niet. Plaatselike toelage zal toegestaan worden ge- 
durende verlof zonder loon niet te boven gaande één dag op 

een tijd of voor de eerste dag van enig tijdperk van af- 
wezigheid zonder loon langer dan een-dag. 

(16) Konstruktie-, opmeting- of instrumenttoelagen, 
toegekend onder regulatie No. 57, zullen betaald worden 

gedurende het tijdperk welke een ambtenaar afwezig is op 

ten volle betaald vakantieverlof of ziekverlof volgens de 
voorwaarden omsvhreven in paragraaf (4) van regulatie 
No. 57. | 

. (17) Ziekte gedurende enig tijdvak van betaald verlof 
zal het toegestane verlofstijdperk niet hinderen, hetwelk 
uitgeput moet worden voordat regulaties Nos. 71 tot 76 
van toepassing zullen zijn. 

(18) Geen tijdvak van verlof zonder loon, geen tijd- 
vak van aangroeiend vakantieverlof voor meer dan dertig 
dagen en geen aanhoudend tijdvak van ziekteverlof voor 
meer dan dertig dagen zal van af datum van af 1 Januarie 
1917 gehouden worden als dieust voor het doel van aat- 
groeierid en lange dienstverlof onder deze regtilaties- te 
berekenen. 

(19) Verlof, met of zonder behoud van loon, zal niet 
toegestaan worden ten einde een ambtenaar in staat te 
stellen bezigheid te: verrichten of vergaderingen of kon- 
ferenties bij, te wonen waarvoor hij betaling ontvangt uit 
bronnen buiten de Administratie. 

(20) Geen ‘betaald verlof zal aan enig ambtenaar _toe- 
gestaan worden nadat hij kennisgeving van ontslag uit de 
dienst ontvangen heeft. Betaling in plaats van verlof kan 
slechits aan een ambtenaar toegestaan worden zoals voor- 
zien in artikel elf van de Wet. De-waarde van zodanig 
verlof als aangegroeid mag zijn voor een overledei, ambte- 
naar tot op de datum van zijn dood, kan aan de weduwe en 
mindérjarige kiideren van zodanige ambtenaat betaald 
worden, onderworpen aan een maximum. betaling, loon 
voor zes maanden niet te boven gaande. De betaling 
waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen kan op andere 
afhanklike toegepast worden (als omschreven in artikel 
vijftig van de Wet) geheel onderworpen aan het oordeel 
van de Algemene Bestuurder, indish de mate van afhank- 
likheid vai zodanige betrekkingen, volgens zijn zienswijze 
zodanig- zijn als om betaling voor de waarde van aange- 
giovid verlof te rechtvaardigen. 

(21) Aplikaties voor uitgebreid verlof moeten min- 
steng ves mahanden voor de datum waarop liet verlof ver- 
langd wordt, overgelegd worden, onder voorbehoud dat 
enig departement voor kan schrijven dat applikaties voor 
enig tijdperk van verlof overgelegd moeten worden op 
gulke vroegere datums als nodig mogen zijn voor zodanig 
departement om geschikte regeling te maken voor het vrij- 
stellen van anrbtenaren die verlof aanvragen. Applikaties 
onder buitengewone omstandigheden gemaakt, die niet met — 
deze regulatie overeenkomen, zullen behindeld worden 
overeenkonistig hun verdiensten. 

AFWEZIGHEID VAN DrENST WEGENS ZIEKTE. 

Permaneiite Ambténaren. 

_. 4%, Enig ambtenaar die lid is vai het Spdorweg- éii 
Haven. Ziekefonds, behalve een dienaat getioemd ih regii- 
latie No. 74, en.die afwezig is van diens wégeris xiekte, 
of voor iidodzakelike herstelling iia ernstige ziekte, het- 
geen gecertificeerd is door een spoorweg geneeskundig amb- 
tenaar, zal door de Admihistratie volgens de volgende 
ziekteschedule betaaid worden :— 

(1) Op de basis van zes weken volle betaling (welke 
, voor een ambtenaar, gestationeerd in een plaat- 

selik toelagedistrikt zulke plaatselike toelage zal 
insluiten als hij gewoonlik trekt) voor ieder jaar 
van doorlopende tijdelike en vaste dienst als 
een ambtenaar, min enig tijdsverloop van af- 
wezigheid wegens ziekte vroeger toegestaan. 

(2) Van de volle betaling zal afgetrokken worden het 
bedrag van ziektehetaling betaald door het 
Ziekefonds onder zijn tegulaties. 

(8) Om enig adnhotidend tijdsverldcp van afwezig- 
heid wegens ziekte of noodgakelik herstel ondér 
de.termen vin paragraaf (1) van deze regulatie 
die zich béven zes maaziden uitbreid te dekken, 
gal een ambtendar enhige vakantie- of ‘lang 
diehstverlof welke hij tot zijn krediet mag heb- 
bet imveten gébruikén. Tidien eon dergelijke 
vakantie- of lang dienstverlof voorbij is en de 
ainbtenaar og geneeskundig ongeschikt ver- 
klaard is door éen penéeskundig spoorwegamb- 
tenaar, om naar zijn dierist terug te keren, kan 
hem door de Algemene Bestuurder toegestaan 
worden enige ekstra ziektebetaling vergwhbaar 
onder paragraaf (1) van deze regulatie,
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(4) Where additional sick pay-or any leave pay is 
not available the General Manager may 
authorize such further absence as may be neces- 
sary with full pay, partial pay (including in 
the case of an officer stationed in a local allow- 
ance district the full local allowance he 
ordinarily draws), or without pay, as the cir- 
cumstances may appeat to him to warrant. 

(5) The maximum continuous period during which 
an officer may be allowed sick pay, vacation 
leave pay, and long service leave pay, shall not 
exceed twelve months on full pay without the 
authority of the Minister. 

72. For the purpose of Regulation No. 71, any 
service as.a salaried officer prior to lst January, 1913, 
may be taken inté account for a period not exceeding eight 
years, provided that any period of absence during that 
time owiig to sickness for which pay was feceived is 
deductéd therefrom. 

78. Any officer who was in the employ of the late 
Natal Government Railways or Harbours Department at 
the date of Union or who was appointed to the service in 
the Natal Province subsequent to Union, and who has not 
elected to become a meniber of the Railways and Harbours 
Sick Fund, will be paid for absencé from duty owing to 
sickness according to the provincial t+egulations ' which 
operated prior to the lst Jantiary, 1918, and the terms of 
Regulations Nos. 71 and 72 shall not apply to: any such 
servant. 

74. Any servant of the late Natal Government Rail- 
ways or Harbours Departimeiit whose gradé is now classi- 
fied as a daily or monthly paid occupation in the 
Employees’ Pay Schedule (including night clerks and staff 
custodians now graded as station forernen) who has elected 
to retain the salaried scale of pay which was applicable 
to limi at the date of Union, will continue to be paid 

- for periods of absence owing to sickness, duly certified to 
by a medical officer, the scale of sick pay applicable to 
him at the date of Union, less in the case of any such 
servant who has become a member of the Sick Fund such - 
sick pay as may be paid by the Sick Fund under its regu- 
lations, and the terms of Regulations Nos. 71 and 72 

. shall not apply to such servant. 

75. Sick pay tndér Regulaticiis Nos. 71 and 72 will 
only be paid on production of a certificate properly 
compléted ‘ by a railway medical officer in  accord- 
dnce with Sick Fund. ‘Regulation No. 55, or wider 
Regulations Nos. 73 and 74, subject to such conditions 
is may be applicable. An officer absent from duty owing 
to. sicknéss for a period of one day will not ordinarily be 
required to produce a medical certificate, but any head 
or sub-head of department may require a certificate to 
be furnished in support of the absence from duty if he 
considers the circumstances warrant such a course. 

46. (1) Abserice from duty for the purpose of pro- 
ceeding to another. town or place for recuperative purpsses 
may only be allowed after a specific illness or accident 
where a change or special treatment not availablé at his 
own station is essential for the officer’s recovery. ‘A 
medical certificate will not be accepied covering absence 
on account of sickness where it is merely desirable that an 
officer should obtain a rest and change of residence for the 
purpose of géneral recuperation. Vacation leave is pro- 
vided for thé, purpose of, enabling an. dfficer to obtain 
proper rest and change, and in such case:the mediéal officer 
should issue a certificate stating that it would be desirable 
for the Administration to grant the officer vacation leave. 

(2) Sick pay will not be paid for periods of absence 
from the Union .of South Africa, except on the specific 
authority of the General Manager, and then only whére a 
certificate is: submitted signed by two medical officers 
recommending tréatment by an oversea, expert or in an 
oversea hospital; or prescribing a long sea voyage as 
essential for the recovery of the officer following a specific 
illness or specific disability. ° oe   

(4) Waar ekstra ziektébetaling of enig verlofbe- 
taling niet verkrijgbaar is, mag de Algemene 
Bestuurder zulk een verdere afwezigheid, als 
nodig mag zijn met volle betaling, toestaan. 
gedeeltelike betaling (inbegrepen in het geval 
van een ambtenaar geplaatst in een plaatselik 
toelagedistrikt de volle plaatselike toelage, die 
hij_ gewoon is te trekken), of zonder betaling, 
zoals de omstandigheden naar zijn mening 
rechtvaardigen. , 

(5) Het maximum aanhoudend tijdsverloop gedu- 
rende welke een ambtenaar ziektebetaling toe- 
gestaan kan worden, vakantieverlof-betaling, en 
lange dienst verlof-betaling, zal een tijds- 
vetloop van twaalf maanden tegen volle beta- 
ling niet te boven gaan zonder dat daartoe ver- 
lof ontvangen is van de Minister. 

72. Voor het doel vah regulatie No. 71 kan enige 
diensttijd als een gesalarieerd atnhbtenaar in aanmerking 
genomén worden védér de Iste Januarie 1913, voor een tijds- 
verloop van niet langer dan acht jaren, met voorbehoud 
dat enig tijdsverloop van afwezigheid gedurende die tijd 
wegens ziekte, waarvoor betaling ontvangen was, daarvan 
afgetrokken wordt. 

78. Enig ambtenaar die in dienst was van de Natal 
Goevernementspoorwegen en Havendietist Afdeling op de 
datum van de Unie op die in dienst aangesteld was in de 
Provincie: Natal later dan.de Unie et die niet verkozen 
heeft om lid te worden van het Spoorweg- en Havendienst 
Ziekefonds, zal betaald worden voor afwezigheid van dienst 
wegens ziekte, volgens de provinciale regulaties die in - 
werking wareti védér de Iste Janudrie 1918, en de termen 
van regiilaties Nos. 71 en 72 gullen niet van toepassing 
mlju op enig zodanige dienaar. 

74, Enig dienaar van de vroegere Natal Goeverne- 
mentspoorwegen en Haven Afdelime wiens graad nu ge- 

* Kklassificeerd is als voor een dageliks of maandeliks be- 
taalde betrekking in de’ Geémployeerde Loonschele- (inbe- 
grepen nachtklerken en personeel toezichthouders nu onder 
Je graad van stationvoorman) die gekozen heeft om de ge- 
salatieerde loonschedule te hehouden, waarop hij recht had 
op de datum van de Unie, zal verder betaald worden voor 
tijdsverlopen van afwezigheid wegens ziekte, behoorlik’ 
verklaard door een medies ambtenaar, de schaal van ziekte- 
looti hem toekomende op de datum van de Unie, behalve 
in het geval van een dergelijke dienaar, die lid is geworden 
van het Ziekefonds, zulk ziekeloon als betaald zal worden 
door het Ziekefonds onder zijn regulaties en dé termen van 
regulaties Nos. 71 en 72 zal niet van toepassing zijn voor 
een dergelijke dienaar. 

_ 4, Ziekeloon oiider regulaties Nos. 71 en 72 zal alleen 
betaald worden op vertoon van een certifikaat. behoorlik 
ingevuld door een spoorweg medies ambtenaar, in‘ overeen- 
stemming met Ziekefonds Regulatie No. 55, of onder, 
regilaties Nos. 78 en 74, onderworpen aan zulke voor- 
waarden als van toepassing zullen zijn. Een ambtenaar 
afwezig van dienst wegens ziekte voor een tijdsverloop van 
een dag zal gewoonlik geen medies certifikaat behoeven 
over te leggen, maar enig hoofd of onderhoofd van departe- 
ment kan verlangen een ¢ertifikaat te zien, de afwezighéid 
billikende van dienst, indien hij van mening is dat de om- 
standigheden zulks rechtvaardigen. 

76. (1) Afwezigheid van dienst met het voornemen..om 
naar een andere stad of plaats te gaan met het doel om 
krachten te herwinnen, mag alleen toegestaan worden na 
een bepaalde ziekte of cen ongeval, als een veratidering 
of speciale behandeling op zijn station niet beschikbaar 
is en noodzakelik is voor het herstel van de ambtenaar. 
Een medies certifikaat zal niet aangenomen worden bevat- 
tende afwezigherd voor ziekte, waar het slechts verlanad 
wordt dat een ambtenaar een rust zou nemen en verande- 
rung van woning met-het doel van algemeen herstel. 
Vakantieverlof wordt gegeven met het doel om een ambte- 
naar in staat te stellen behoorlike rust en verandering te 
krijgen, en in azulk een geval moet de mediese ambtenaar 
een certifikaat geven, verklarende dat het wenselik zou 
zijn dat de Administratie de ambtenaar vakantieverlof 
toestaat. 

(2) Ziekeloon zal niet betaald worden voor tijdperken 
van afwezigheid van de Unie van Zuid-Afrika. met 
uitzondering wanneer met speciale machtiging van de Al- 
gemene Bestuurder, en dan alleen wanneer een certifikaat 
overgelegsd wordt, getekend door twee geneeskundige amb- 
tenaren, die een behandeling van een overzeese deskundige 
of behandeling in een hospitaal overzee aanbevelen, of een 
lange zeeteis voorschrijven, dat noodzaaklik is voor het 
herstel van de ambtenaar na een bepaalde ziekte, of be- 
paalde ongeschiktheid.
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2 . Temporary Officers. 

77, (1) Temporary officers employed on open lines or 
in the construction department who are absent from duty © 
owing to sickness or convalescence. which is certified to by 
a railway medical officer, will be paid the scale of sick 
pay permissible under the Open Lines or Construction Sick 
Fund Regulations, as the case may be, but in no ease 

for any greater period than the officer’s length of service, 
plus— 

| (a) in the case of an officer employed on open lines. 
_ whose continuous service as an officer is more 
‘than six months but does not exceed two years, 
payment by the Administration of the difference 
between the sick pay paid by. the Sick Fund 
and one-half of the total of the officer’s 
substantive salary according to the period 
of service on the basis of six weeks on half 
pay. for twelve months’ service as an officer, less 
any period of absence owing to sickness pre- 
viously allowed ; ‘ ; 

:». (b) in the case of.an officer employed on open lines 
to whose continuous service as an officer. exceeds 

two years, payment by the Administration of 
the difference between the sick pay paid by the 
Sick Fund and full pay on the basis of six 

. weeks’ full pay for each year of service as an 
tee officer, less any period of absence owing to sick- 

ness previously allowed. 

(2) In. the case-of an officer stationed in a local allow- 
ance district, such local allowance as he ordinarily draws 
will be. paid in addition to the payment under paragraph 
(1) of this regulation. , - 

_ -(8) The General Manager may at his discretion where 
a lesser payment than full: pay is made under this regula- 
tion, increase the payment to an amount not exceeding 
full pay,. where in his opinion there are special circum- 
stances to justify such a course. - 

(4) The scale of sick pay applicable to a temporary 
officer after appointment to permanent employment: shall 
be the scale allowed to permanent officers based,,on the 
whole of his continuous salaried service less any period 

. pay, has already been drawn. 
for which sick pay at Sick Fund rates, half-pay or full . 

oe 

_ ABSENCE From Duty owrne to Insury on Dury. 

. 78. (1) Any officer who is injured on duty- shall, if 
hhis condition permits, report, or cause to be reported, to 
his superior officer before leaving his station or depot, or 
as soon thereafter as circumstances will permit, that he 
has been injured, and furnish particulars of the nature 

of his injuries and the names of any servants who witnessed 
the occurrence. In addition, the officer’s superior officer 
shall obtain any necessary particulars of, the. occurrence 
from such witnesses on separate memoranda, and shall 
forward such, memoranda to the head, or sub-head of his 
department, together with his report. _ 

(2) Any officer who is incapacitated from duty in con- 
sequence of an injury arising out of and in the course 
of his work will [provided the Administration is satisfied 
the accident has not been due to the negligence of such 
officer, and the necessary medical certificate is furnished, 
and subject to the terms of paragraph (7) of this regula- 
tion] be granted by the Administration, for such period 
as he is incapacitated, his salary and any special allowance 
for services rendered other than for overtime worked, and, 
in the case of an officer stationed in a local allowance dis- 
trict, such local allowance as he ordinarily ‘draws, and 
also any climatic allowance permissible, less any sick pay 
allowed under the Sick Fund Regulations. 

_ _ (8) Ef an injury occ ars to an officer whilst he is acting 
ina grade other than his own for which he has been 
temporarily granted a higher rate of pay or an allowance - 
in terms of Regulation No. 58, such higher rate or allow- 

_ ance will be paid during his incapacitation. . 

(4) Any officer of the Catering Department who may 
be allowed free rations as a part of his remuneration, and — 
who maybe absent from duty owing to.an injury received 
on duty may be granted an allowance in lieu of rations at 

‘the rate of £3.per month, in addition to any pay which 
may be permissible under paragraph (2) of this regula- 
jon.   

Tijdelike Ambtenaren. - 

77. (1) Tijdélike ambtenaren geémployeerd op open 
lijnen of in het konstruktiedepartement, die afwezig van 
dienst zijn wegens ziekte of herstel, gecertificeerd door 
een spoorweg geneeskundig ambtenaar, zullen volgens de 
schaal van ziekloon toegestaan onder de Open Lijnen of 

Konstruktie Ziekeloon Fonds Regulaties, betaald worden 
yoals het geval mag zijn, maar in geen geval voor enig 
‘langer tijdsverloop dan de dienstduur van een ambtenaar, 
lus— a . 

p (a) in: het geval dat een ambtenaar op open lijnen 
- geémployeerd is, wiens doorlopende dienst als 

een ambtenaar meer dan zes maanden bedraagt, 
maar niet meer dan twee jaren, betaling door de 
Administratie van verschil tussen het ziekeloon 
betaald door het Ziekefonds en de helft van het 

_ gehele werkelike salaris volgens het tijdsverloop 
van dienst op de basis van zea weken tegen halve 
betaling voor twaalf maanden dienst als een 
ambtenaar, min enig tijdsverloop van afwezig- 

heid wegens ziekte vroeger. toegestaan ; ; 
(6) in het geval van een ambtenaar geémployeerd 

op open lijnen, wiens doorlopende dienst als 
ambtenaar meer dan twee jaren bedraagt, be- 
taling door de Administratie van het verschil 
tussen ziekeloon betaald door het Ziekefonds en 
volle betaling op de basis van zes weken volle 
betaling voor ieder jaar van dienst als een 
‘ambtenaar, min enig tijdsverloop van afwezig- 
heid wegens ziekte vroeger toegestaan. 

(2) Ingeval een ambtenaar gestationeerd is op een 
plaatselik toelagedistrikt, zal zodanige plaatselike toelage, 
als hij gewoonlik trekt, betaald worden boven en behalve 
de betaling onder paragraaf (1) van deze regulatie. 

(3) De Algemene Bestuurder mag naar zijn. goed- 
dunken waar een lagere betaling dan volle betaling gedaan 
wordt onder deze regulatie, de betaling verhogen tot een 
bedrag, volle betaling niet te boven gaande waar, naar 
zijn mening, er speciale omstandigheden zijn om zulk een 
geval te rechtvaardigen. . 

(4) De. Ziekeloonschedule van toepassing op een tijde- 
lik ambtenaar na aangesteld te zijn voor permanente dienst 
zal zijn de schaal toegestaan aan permanente ambtenaren 
gebaseerd op het geheel van zijn doorlopende. gesalari- 
eerde dienst, min enig tijdsverloop voor welk ziekeloon 
tegen Ziekefondstarief, halve betaling of volle betaling, ~ 
reeds getrokken is. 

AFWEZIGHEID VAN Drenst TER OorzaKE vAN BEZERING IN 
Dieyst. 

78. (1) Enige ambtenaar in dienst bezeerd zal, indien 
zijn toestand dit toelaat, aan zijn bovea hem staande 
ambtenaar voordat hij zijn station of depot verlaat of zo 
spoedig daarna als omstandigheden dit toelaten verslag 
uitbrengen of doen uitbrengen betreffende dat hij bezeerd 
is en zal hij de biezonderheden betreffende de aard van zijn 
bezering en de namen van enige dienaren bij het geval 
tegenwoordig geweest zijnde moeten vermelden. Verder 
zal de boven deze geémployeerde staande ambtenaar enige 
nodige biezonderheden van het geval van zodanige getuigen 
op een afzonderlik verslag verkrijgen en deze aan het hoofd 
of onderhoofd van zijn departement te zamen met zijn 
rapport. inzenden. ; 

(2) Aan’ enig ambtenaar, ongeschikt voor de dienst 
als een gevole van een kwetsuur veroorzaakt door en in 
de dienst, zal [voorbehouden de Administratie’ tevreden 
is dat het ongeval niet door de nalatigheid van zodanig 
ambtenaar veroorzaakt is en het vereiste geneeskundige cer- 
tifikaat verstrekt is geworden, en onderworpen aan de voor- 

’ gieningen van paragraaf (7) van deze regulatie] door de 
Administratie voor zodanig tijdvak als hij ongeschikt moge 
zijn, zijn salaris toegekend worden, alsmede enige speciale 
toelage voor bewezene diensten, behalve voor overtijd ge-~ 
werkt en in het geval van een ambtenaar gestationeerd in 
een plaatselik toelagedistrikt, zodanige plaatselike toclage 
als hij gewoonlik trekt, alsook enige vergunbare klimaat- 
toelage verminderd met enig ziekeloon onder de Zieke- 
fondsregulaties toegestaan. . : . 

(8) Indien een ambtenaar bezeerd -wordt terwijl hij 
waarnemend is in een graad behalve zijn eigene, waarvoor 
hij tijdelik een hoger loontarief onder regulaties No. 58 
toegestaan is, zal zodanig hoger loontarief gelden gedu- 
rende zijn ongeschiktheid. ~~ - , 

(4) Enige ambtenaar:van het Restauratiedepartement 
die vrije-kost krijgt als deel van zijn bezoldiging en die 
afwezig van dienst is ter-oorzake van een letsel in dienst 
bekomen; kan worden toegestaan een toelage in plaats van 
kost tegen £3 per maand, in bijvoeging aan enig loon die 
vergunbaar moge zijn onder -paragraaf (2) van deze 
regulatie. oo



_ _ (5) Tf an officer sustains an injury through his own 
wilful or serious misconduct, or through his own gross 
carelessness, the Administration may in‘ its discretion with- 
hold ‘payment of ‘‘ injury_on duty ” pay. 

(6). If an injured officer is incapacitated for a period 
exceeding three months, the General Manager may allow . 
‘‘injury on duty ’’ pay for ‘any further period that may be 
necessary fer his recovery, or may in his discretion deal 
with the case under the provisions of the Workmen’s Com- 
pensation Act, 1914, or any amendment thereof. If the 
officer’s case is so dealt with his service with the Adminis- 
tration will, subject to the provisions of.the Act, automati- 
cally terminate on payment of compensation for any per- 
manent or spartiay disablement which may have been 
sustained. - 

(7) Any payment made under this regulation shall 
be made in lieu of any payments which the Administration 
might otherwise have to make by way of periodical pay- 
ments in terms of Schedule'1 (a) of the Workmen’s Com- 
pensation Act, 1914, or any amendment thereof, and in so 
far as the payments made by the Administration are in 
excess of the amounts due under the Workmen’s Compen- 
sation Act they shall be deemed ‘to be payment on: account 

_of any amount that may become due as compensation for 
partial or total disablement. 

(8) No officer who makes application to the Court for 
periodical payments under the Workmen’s Compensation 
Act, 1914,.or any amendment thereof, shall from the date 

- of such application be entitled to any of the benefits con- 
ferred. by this regulation. 

OFFICERS WHO ARE AUTHORIZED TO Grant LEAVE. 

99. The following officers are authorized to grant 
leave to officers employed under them in accordance with 
these regulations :— — ‘ 
General Manager . For any period. 

(For any period not exceeding six months. 
. If the period exceeds three months the 

Chief Civil Engineer 
Chief Mechanical Engineer 
Assistant General Managers 
Chief.Railway Storekeeper ...< 
Chief Accountant eee 
Secretary to the Railways and 

Harbours Board |... eve 

approval’ of the head of the depart- 
ment, ov, in his absence, of the officer 
acting as the head of the department. 
Leave in excess of one month granted 
to officers in receipt of’ substantive 
salaries of £650 per annum and over 

' must be approved by the General 
| Manager. oo 

Director of Railways 
Divisional Superintendents, 
Catering Manager 

, > — “| For any period not exceeding two months. 
Mechanicar Engineers a St te. Leave granted to officers in receipt of 

ve keeper teh Malway PLOTe” | substantive salaries of £650 per annum 

Railway Storekeepers ... tee 
Such ‘other officers ‘as maybe 

- authorized by the General:}- 
Manager from time to time. 

and over must be approved -by higher 
authority. ;   7 

’ Power tro Grant Specrat Leave. 

80. (1) Notwithstanding the provisions of the fore- 
going regulations, special leave of absence may be granted 
by the General Manager without pay or with full or 
partial pay in cases of pressing necessity where in his 
opinion the circunistances justify such a course, provided 
no vacation leave or insufficient, vacation leave is available 
under the, regulations. . oo 

(2) The Administration. may authorize .the- granting 
of special leave for special purposes. with or without pay 
as in its discretion it-may deem. necessary. - 

‘CHAPTER V. 

TRAVELLING anp Revisvine EXprnszs. 

Scale of Travelling Eupenses.’ ~ | 

,81. For any period of absence not eaceeding twelve 
hours, during which an officer is travelling on duty, the 
following scale of travelling expenses will be allowed-:— 

.-(a). for six hours or less, actual expenses incurred, 
the nature of which should: be stated, exclud- 
ing liquor, and.,other extras, subject to a 

. «maximum of 3s. 6d. . es / 
(6) For any period over six hours, and up to twelve 

- - hours, actual expenses incurred, the nature of 
which should be stated, excluding liquor and 
other extras, not exceeding an amount equiva- 
lent.to the tariff hourly rate for the number 
of hours absent, but in no .case shall the 
maximum allowance be less: than ‘is provided 
under paragraph (a) of this regulation. 

application must ‘bear the personal ~ 

’ Werktuigkundige Ingenieurs...... 

  

' 
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(5) Indien een ambtenaar door eigen moedwillig of 
ernstig wangedrag of door eigen grove zorgeloosheid be- 
zeerd wordt, zal de Administratie naar eigen goeddunken, 
betaling van loon voor bezering in dienst terughouden. 

(6) Indien een verwonde ambtenaar voor een tijdperk 
van meer dan drie maanden ongeschikt is geworden, zal de 
Algemene Bestuurder betaling van loon voor bezering in 
dienst voor enig verder tijdperk nodig voor zijn herstelling 
kunnen toestaan, of zal ter zijner keuze het geval volgens 
de voorzieningen van de Werkmans Vergoedingswet, 1914, 
of enige wijziging daarvan, kunnen behandelen. Indien 
het geval van de ambtenaar alzo behandeld wordt zal zijn 

dienst met de Administratie, onderworpén aan voorzie- 
ningen van de Wet bij. de betaling van’ vergoeding voor 
enige blijvende of gedeeltelike ongeschiktheid die onder- 
gaan moge zijn vanzelf een einde nemen. 

‘(7) Enige betaling onder deze regulatie gedaan zal 
gemaakt worden in plaats van enige betalingen welke de 
Administratie anderszins moet maken door middel van 
periodiese betalingen volgens Schedule 1 (a) van de 
Werklieden Vergoedingswet; 1914, of enige wijziging 
daarvan, en voor zoverre de betalingen door de Administra- 
tie gedaan de bedragen verschuldigd onder de Werklieden 
Vergoedingswet te boven gaan, zullen zij genomen worden 
betaling te zijn op rekening van enig bedrag dat moge 
verschuldigd worden als vergoeding voor gedeeltelike of 
.totale ongeschiktheid. 

' (8) Geen ambtenaar, die applikatie bij-het hof maakt 
voor periodiese betalingen onder de Werklieden Vergoe- 
dingswet, 1914, of enige wijziging daarvan,.zal van af 
datum van zodanige applikatie gerechtigd zijn op enige 
van de voordelen door deze regulatie toegekend: 

AMBIENAREN WELKE HET RECHT HEBBEN VERLOF , 
TE VERLENEN. - ‘ 

79. De volgende ambtenaren hebben het recht verlof 
te verlenen aan ambtenaren onder hen werkzaam in over- 
eenstemming met deze regulaties :— . me 
Algemene Bestuurder .....:.cssse008 ’ Voor enig tijdperk. : 

Voor ‘een tijdperk van zes maanden niet 
te boven gaande. Indien het tijdperk 
drie maanden te boven gaat moet de 
aanvraag persoonlike goedkeuting van 
het hoofd van het departement hebben, 

2 : ‘of bij zijn afwezigheid, van de ambte-~ 
Hoofdssoorwegmagazijnmeester .. { naar het hoofd van het departement 

vervangende. Verlof boven een maand 
Hoofdboekhouder.......sscsesseseeees toegestaan aan ambtenaren in bezit van 

werkelike salarissen van £650 per jaar 
en meer moeten goedgekeurd worden 
door de Algemene Bestuurder, 

Hoofd Civiele Ingenieur............ 

Hoofd Werktuigkundige Ingenieur 

Assistent;Ajgemene Bestuurders.. 

Sekretaris van de Spoorweg- en 
Havenraad 

Direkteur van Spoorwegen 
Afdelingsuperintendenten .: 
Bestuurder van Restauratiedienst 

  

Voor ehig tijdperk niet langer dan twee 
maanden. - Verlof toegestaan aan 
ambtenaren in bezit van: werkelike 
salarissen van £650 per jaar en meer 
moet door hogere macht toegestaan 
worden. ~ oe : , 

Assistent Hoofdspoorwegmagazijn- 
meester 

Spoorwegmagazijnmeester ......... 
Zodanige andere ambtenaren als 

door de Algemene Beestuurder 
van tijd tot tijd gemachtigd 

Macur Spxcrsat :VERLOF TOE TE STAAN. 
80. (1) Niettegenstaande de voorzieningen van ‘de 

voorgaande regulaties zal speciaal verlof zonder loon ‘of 
met vol of gedeeltelik loon door de Algemene’ Bestuurder 
in gevallen van dringende noodzakelikheid gegeven kun- 
nen worden, waar zijns inziens de omstandigheden zulke 
handelwijze rechtvaardigen, ouder voorbehoud dat geen 
vakantieverlof of onvoldoend vakantieverlof onder deze 
regulatie beschikbaar is. yO : 

(2) De Administratie kan goedkeuren de toekenning 
van speciaal verlof voor biezondere doeleindén, met: -of 
zonder behoud van loon, zoals zij naar haar mening’ moge 
nodig achten. a ure 

  

HOOFDSTUK V. _ 

Rets- EN AFLOSSINGSONKOSTEN. 
  

  

‘Schaal van Reisonkosten. 9 
81. Voor enig tijdsverloop van afwezigheid niet 

langer dan twaalf uren, gedurende welke een ambtenaar in 
dienst reist, zal de volgende’ schaal van. reiskosten toege- 
staan worden : — _ OO 

(a) Voor zes uren of minder, werkelike onkosten, 
. die gespecificeerd moeten worden, uitgesloten, 

drank en andere ekstra’s, niet meer dan 3s. 6d. 
(6) Voor enig tijdsverloop boven zes uren en niet 

langer dan twaalf uren,- werkelike onkosten, ° 
welke gespecificeerd moeten worden, ‘uitge- 
sloten drank en andere ekstra’s, niet hoger dan 
een bedrag gelijk aan het tarief per uur ‘voor 
het aantal afwezige uren, maar in geen geval 
zal de hoogste toelage minder zijn dan voor- 
zien in paragraaf (a) van deze regulatie, —



  

82. (1). For any period of absence exceeding twelve 
hours during which an officer is travelling on duty, the 
following. scale af expenses will be allowed :— 

aw Officers other than those referred to in OF 
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82. (1) Voor enig tijdsverloop van atwerigheid tnoaalf 
uren.te boven gaande gedurende welke een ambtenaar op 
dienst reist, zal de volgende schaal van onkosten toegestaan 
worden :— 

.. (a) Ambtenaren behalve die voorkomende in (b): 
  

  

Rate per 
Rate per day 0 P DA 

Hour. hours. 

Officers whose substantive salaries are less than £300 64d. 128. 6d. 

per annum 
Officers whose substantive salaries ave £300 and aver 74d, 15s, Od. 

but less than £600 per annum - 
Officers whose substantive salari ies are £600 and aver Sad. lis. 6d. 

- per annum   
  

_ (b) Officers holding the undermentioned appoint- 

  
  

  

menis: 

Grad Seale of Travelling 
TACO. Expenses per hour. 

Boiler Inspector wee bee ee ve te 1 
Bridge Foroman see “e wee vee 
Carriage and Wagon Inspector oes 
Chargeman (Mechanical and Transportation Departments) 
Coal Inspector : ae wee vee see 
Commercial Agent ... wee one te vee T ane 
Compound Manager ... vee nee se = we 
District Inspector .., 0 + ., wae vee tee 
Divisional Electrician we ae oe 
Explosives Inspector ., 
Lyesight Examiner wee 
Foreman Carriage and Wagon Examiner ... 
Foreman Electrician .. we wee : 
Foreman Electrician, Assistant vee te wee me fh 63d 
Foreman Shipwright .. : Lee ve tee te te “ 
Horticulturist ... wee 
Locomotive Inspector bee wee we 
Pump, Inspector ee wee vee tee ee vee 
Roling Stock Inspector. ... 
Signal Inspector wes 
Stores Jnspector : 
Sub-Inspector (Chief Inspector’ 8 Branch) . 
Ticket Inspector 4... ses 
Works Foreman (Maintenance) te 
Works Inspector wes wee bee 
Yard Superintendent... 
Inspectors and Assistant I nspectors not otherwise provided 

for 
Fitter in Charge 

  

e
e
e
 
s
e
e
s
   Permanent Way Inspector - be ves te 53d, 

Permanent Way Inspector, Assistant . tee wee 
Scales Inspector (travelling with fitted van) vee wee 5d. 

  

Where the period of absence is less than twelve hours 
‘Regulation No. 81 will apply, except as provided in 
Regulation No. 96. 

(2) (a) Any servant whose grade is provided for in 
the Artisan, Running Staff, or Employees’ Pay Schedule, 
who has been allowed to retain the scale of salary applic- 
able to his grade at the date of Union, and whose appoint- 
ment has been classified in the salaried establishment, 
other than an electrician or a wireman governed by para- 
graph (8) of this regulation, will be paid the scale of 
travelling or other expenses applicable under these regu- 
lations to salaried officers of the same grade and salary, 
subject. to the condition that the maximum expense which 
was applicable to the servant under the provincial scale 
which was in operation at the date of Union shall not be 
exceeded. 

(b) Any such employee whose appointment has not 
been classified in the salaried establishment will be paid 
expenses according to the provisions of Regulation No. 131 
of the Employees’ Staff Regulations, 

(3) Any servant who is graded as an electrician, 
wireman, signal-fitter, and any servant working with these 
employees employed on district duty and responsible for 
the maintenance of a section of electrical telegraph, elec- 
trical or mechanical signalling, who has been allowed to 
retain the annual salary: applicable to him at the date of 
Union, will riot be paid expenses for journeys made along 
the section of the line the telegraph or signal maintenance 
of: whith: he- is ‘responsible for, except in the following 
ciretimstances— 

(a) if called out from his depot station after the 
‘expiration ‘of his ordinary day’s work; 

_(b) if, having left his depot station: during his 
- ordinary working hours, he has not returned 
thereto petore the expiration of his ordinary 

2. , .. day’s work; 

(c): if. called: out from his depot station before the 
* “: * gommencement of his ordinary working hours. 

  

  

Tarjef per 

  

Vey ye pot | 
per nur 24 uron. 

Ambtenaren wicus werkelike salarissen nict minder _G4d. 12s. fid, 
dan £300 per jaar bedragen / : 

Ambtenaren wiens werkelike salarissen £300 en ~ 74d. lds. Od. 
meer, maar minder dan £600 per jaar bedragen 

Ambtenaren wiets werkelike salarissen £600 en Sid. 17s. 6d, 
meer per jaar bedragen .   
  

(a) “Ambtenaren de ondergenoemde betrekkingen 
bekledende: oO 
  

Schaal van Reis- , 
Graad. kosten per Dur. _ 

  

—
 Ketelinspekteur te ae vee wae 

Voorman bij de bruggen_—... vas ve 
Rijtuig- en Wageninspekteur . ae 
Verantwoordelike ambtenaar (Werktuigkindig- en 1 Trans. 

portatiedepartement) ... oe te aes a 
Kole-inspek: eur we _ we wee we 
Handelsagent " wes ve wes wee vee | 
Compoundbestuurder vee eae we see | i 
Distriktsinspekteur ... we 
Afdelingselektricién ... vee vee wee vee wee 
Ontploffingsinspekteur vee 
Ogenonderzoeker . kee wee 
Voorman Rijtuig- en Wagenonderzoeker tees we 
Voorman Elektricién wee one wee a 64d, 
Voorman Elektricién Agsistent — eee ase one 
Voorman Scheepshouwmeester _... oe Mm tre 
Tuinbouwkundige 
Lokomotiefinspekteur . 
Pompinspekteur wee a tee 
Rollend Materieel- -inspekteur ver ee 

Signaalinspekteur... vss one vas 
Magazijninspekteur ... tee vee 
Onderinspekteur (Hoof inspekteursatdeling) wee le 
Kaartjesinspekteur : ‘ we 
Voorman van Werkeu (Onder howd) te wa tae 
Inspekteur yan Werken aa " wee : 
‘Terrein-superintendent we 
Inspekteurs en Assistent Inspekteurs niet elders gemeld 
Vitter in beheer tee oe vee oe : ane 
Vaste Weginspektenr wee nee wee ee vee |p 54d. 
Vaste Inspekteur, Assistent.. . ve [J 
Schaleninspekteur (reizende met uitgeruste wagen) we |e bd. 

    
  

Waar het tijdsverloop van atwezigheid minder daw 
twaalf uren is zal regulatie No. 81 van toepassing zijn, met 
uitzondering als voorzien in regulatie No. 96. 

(2) (a) Hnige dienaar voor wiens graad voorziening 
gemaakt is in “de ‘Handwerkslieden, T'reinpersoneel, of 
Geémployeerden Loonschedule, die toegestaan is de 
schaal van salaris te behouden, van toepassing op zijn 
graad op de datum van de Unie, en wiens aanstelling 
geklassificeerd j is in de gesalarieerde inrichting, behalve 
een elektricién of een draadlegeer beheerd door paragraat 
(8) van deze regulatie, zal de schaal van reis- of andere 
onkosten van toepassing onder deze regulaties aan ge- 
salarieerde ambtenaren van dezelifide ‘graad en salaris,: 
betaald worden, met het voorbehoud dat de maximum 
onkosten, toekomende aan de dienaar onder de provinciale 
schaal, die geldig was op de datum van de Unie niet over- 
schreden worden. 

(b) Enige zulke geémployeerde, wiens aanstelling niet 
geklassificeerd is in de gesalarieerde inrichting, zal on- 
kosten betaald worden volgens de voorzieningen vau 
regulatie No. 181 van de Geémployeerden Personeelregu- 
aties 

(3) Elke dienaar, die de rang heeft van elektricién, 
draadlegger, seinfitter en enige dienaar, die met beambten 
op distriktsdienst werkzaam is en verantwoordelik is 
voor het onderhoud van een afdeling van elektriese 
telegraaf, elektriese of mechaniese seinen, die zijn jaarliks 
salaris heeft behouden, dat op hem van toepassing was ‘op’ 
de datum van Unie, zal geen vergoeding betaald worden: 
voor reizen langs de lijnsektie en het onderhoud van de 
telegraaf of de signalen, waarvoor hij verantwoordelik i 1s, 
behalve in de volgende gevallen :— 

(a) Als hij” wordt uitgeroepen. van. het station, 
waarop hij dienst .doet, na afloop van zijn 
gewoon dageliks werk. 

(b) Tndien hij zijn depot-station gedurende zijn 
gewone werkuren. heeft. verlaten, en niet heeft 

. kunnen. terigkeren voor de afloop van zijn 
,. gewoon dagwerk ; 

‘(o) Als hij: van zijn dopot-stition uitgeroepen wordt 
- yoér aanvang van zijn’ gewone werkuren.



  

Expenses where due may be paid according { to the scale 

BUITENGEWONK 

applicable under Regulation No. 120 of the. Employeos’ 
Staff Regulations, and’ subject to the provisions of Regu- 
lation No. 131 of the Employees’ Staff Regulations. — 

(4) Where sleeping accommodation in departmental 
rest-rooms or huts is made use of the sum of Is. ‘Gd. a 
night must be deducted from the’ expense. voucher by’ the 
officer claiming the expenses provided for in this regulation 
or Jn. Regulation No. 83. 

Seale of Relieving and Special Duty Lapenses. 

3. (1) Officers detailed for relief or special duty 
away from their headquarters and unable to return home 
each day will be paid the following scale of expenses:— . 
  
  

  

_ oo , Rate of 
Grade. . Period. Expenses. 

: All Piovinces. * 

(a) Relief Station | For travelling to and telieving or per- | 10s, per day 
Masters ‘ forming special duty at any station | (5d.- per hour); 

(6) Relief Station 
or Yard In- 

- spectors, Ro- 
‘lief Clerks, Re- 

_ lief Telegraph- 
ists 

(e)  Lighthouse- 
keepers, Assis- 
tant Tight- 

. house-keepers . 

(a) Officers not 
otherwise pro- 

_ vided for 

  

for periods not exceeding .30 days 

For ttavélling to and relieving or per- 
forming special duty at one station 
for a longer period than 80, days: .. 
For the fires 30 days... wae 

For the second 30 days at the same 
station 

For any remaining period’ at the | - 
. ‘eae per hour). same station not exceeding 120 

days 

For travelling to and relieving for per- 
forming special duty ‘at any station - 
for periods not exceeding 80 days 

For travejling to and relieving ‘or ‘per- 
forming special duty, at one station 

_ for.a longer period than 80 days: . 
For the first 30 days www ee | 

(43d. per hon), 

For the second 30 days at the same : 
station 

For any remaining period at the 
same station not. oxceeding, 120 
days 

For relieving at any "lighthouse for 
’ périods not exceeding” 30 days - 
For relieving at one.lighthouse for a‘ 

longer period than 80 days : 
Jor the first 30 days tee 

For the second 30 days’ 

"Ror any remaining period at the 
same lighthouse not excceding 
120 days 

Lighthouse’ relief staff whilst ‘dictually 
. travelling to and-from the station at ,-- 
which they are .required to relieve 
will be paid the ordinary tariff of 
expenses under Regulation No. 82 
(1) @) or 87 Q),‘as the case may be. 

For travelling to and relieving or.per- 
forming special duty at any station 
for periods not exceeding 30 days 

For travelling to‘and relieving or per- 
forming special duty at- one station 
for a longer period than 30 days : 
For the first 380days 9. oe 

‘For the second 30 days 

. For any remaining period at the 
same station not execeding 120 

“days, 

. for any. 

  

maximum -£12 
‘ore 

calendar 
month. 

103.. per day 
(5d. per hour), 
maximum ‘£12 
for ‘any: one 
calendar. 
month. |= 
fs. per day’ 
ee per hour). 

-per day 

9s. per day 
(44d. per hour), 
maximum - £10 
for any one 
calendar 
month. 

9s. per. . day 

maximum £10 
for: any ‘one 

. calendar 
month, 
5s, per day(23d. 
per hour), 

‘4s. per day (2d. 
- per hour). ' 

5s, per day (24d. 
* pér hour). 

5s, per day. 
(23d. per hour). 

4s. 6d. per day 
(244. per hour}. 

4s. per day. . 
_ (2d. per hour). 

Full travelling 

expenses —_§0- 
verning officers 
coricerned = ac- 
cording .to 
tariff under 
Kegulation No. 
82 (1) (a) or (0). 

, Full travelling 
expenses = ac- 
cording to 
tariff. under 
Regulation No. 
82 (1) (a) or (8). 
Two-thirds of 
the travelling 
expenses avail- 
able under 
Regulation No. 

- 82 (1) (aor (8). 
‘One-half of the 
travelling ex- 
penses _ avail- 
able | . under 

‘ Regulation, No. 
82 (1) (a) or.(d),   
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Onkosten waar verschuldigd kunnen betaald worden 
volgens de schaal van toepassing onder regulatie No. 120 
van de Geémployeerden - Stafregulaties en onderworpen 
aan de voorsieningen van regulatie No. 181 van de Geém 
ployeerden Stafreculaties. 

(4) Waar van slaapgerieven in departenientale -rust- 
kamers of hutten gebruik gemaakt wordt moet de som van 
ls. 6d: per nacht yan de énkostestaat afgetrokken worden 
door de ambtenaar die de onkosten yordert als voorzien in 
deze regulatie of in regulatie No. 88. 

Schaal van Aflossings- en Speciale Dienstonkosten. 
83. (1) Ambtenaren afgezonderd voor aflossings- of 

speciale dienst verwijderd van hun hoofdkwartieren en die 
niet naar huis terug kunnen gaan iedere dag, zullen. vol- 
gens de volgende schaal voor onkosten betaald worden : oe 
  

Schaal van 

  

“ Onkosten, Graad. Tijdperk. ‘Alle 

 Provinciés. 

(@) Aflossing- Voor reizende naar en- aflossing of-|10g per dag 
stasiemees- speciaal dienst doende aan enig station | (hd. per uur), 

ters voor een tijdperk 30 dagen niet te 

(0) Aflossing-’ 
station- of 
yard-inspek- 
teurs, aflos- 
Ssingsklerken, 
aflossings- 
telegrafisten. 

(c) Vuurtorenbe- 
ambten, assis- 
tent = vuur- 
torenbeamb- 
ten. 

(4) Ambtenaren 
niet elders 
genoemd, 

  

boven gaande 

Voor reizende naar en aflossing of 
speciaal dienst daande aan een sta: 

_ tion yoor een langer tijdperk dan 
” 30 dagen, 

Voor de eerste 30 dagen......... seeaee ‘ 

Voor de tweede 30 dagen aan het- 
zelfde station 

Voor enig overblijvend tijdperk aan 
hetzelfde station, 120 dagen niet 
te boven gaande 

Voor reizende naar en aflogsing of 
speciaal dienst doende aan enig sta- 
tion voor een tijdperk niet langer dan 
30 dagen 

Voor reizende naar. en aflossing of 
speciaal dienst doende aan enig sta- 
tion voor Janger dan 30 dagen : 
Voor de eerste 30 dagen........ peeteeees 

\ 

Voor de tweede: 30 dagen aan het- 
zelfde station 

Voor enig overblijvend tijdperk aan 
hetzelfde station, 120 dagen niet 
te boven gaande 

Voor aflossing bij enige vuurtoren vceor 
een tijdyak van niet langer dan 30 
dagen 

Voor aflossing bij een vuurtoren voor 
een langer tijdvak dan 3U dagen : 
Voor eerste 30 dagen.....ccsesnsscssetees 

Voor de tweede 30 dagen....:....... 

- Voor enig overblijvend tijdvak aan 
hetzelfde seinhuis niet langer dan 
120 dagen 

Vuurtoren- -aflossingspersoncel terwijl 
werkelik van en naar het station, 
alwaar zij verwacht worden af te 
lossen, reizende, zullen het gewone 
tarief van onkosten onder regulatie 
No. -82 (1) (a) of 87 (1), naar het 
geval mag zijn, betaald worden 

Voor veizen naar en aflossing of speciale 
dienst aan enig station doende voor 
een ‘tijdvak van niet langer dan 30 
dagen 

Voor reizen naar en. aflossing of speciaal 
cienst doende aan enig station -voor 
langer dan 30 dagen : 
Voor de eerste 80 GAQEN ceepeessees biceee, 

Voor de tweede 30 dagen............008 

Voor enig overblijvend tijdperk aan 
hetzelfde station niet anger dan. 
120 dagen '_ 

- | 10s. per 

maximum £12 
voor enige ka- 
lendermaand. 

dag 
(5d. per uur), 
maximum £12 
voor enige ka- 
lendermaand. 

6s. per dag 
(3d. per uur). 

5s. per dag 
(23d, per uur), 

9s. per dag 
(43d. per uur) 
maximum £10 

’ voor enige ka- 
lendermaand , . 

9s. per dag 
| 43d. per uur). 

maximum £10 
voor enige ka- 
lendermaand. 
5s. per daz 

- 24d. per uur), 
4s. per dag 
(2d° per uur), 

5s. per dag 
(24d. per nur, 

5s. per dag 
_ (24d. per unr). 

4s. 6d. per dag 
(24d. per uur). 

4s. per dag 
(2d. per uur). 

Yolle reiskosten. 
beherend be- 
trokken amb- 
tenaaren ‘vol- 
gens __ tarief 
onder regula- 

_ tie 81 (1) (a). - 
of () 

Volle reiskosten 
volgens tariéf 
onder regula- 

| tie 82 €) @ 
of (8) 

Twee- derden 
van de reiskos- 
ten beschik- 
baar onder 

‘ regulatie 82 
“|: G) @ of @ 

De helft van de_ 
reiskosten:.be- 
schikbaar on- 
der regulatie     82 (1) (a) of (@)
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. (2) Any officer who draws ‘relieving expenses at an 

hourly or daily rate, and who is able to return to his head- 

. quarters after each daily period of relief or special duty, 

- will only be paid expenses for the actual number of hours 

it is necessary for him to be absent from his headquarters. 

If the period of absence does not exceed twelve hours 

Regulation No. 81 applies. If the period of relief or 

special duty at the same station exceeds thirty days, and 

the period of absence from headquarters each day exceeds 

twelve hours, the reduced rates laid down in paragraph (1) 

of this regulation will apply for a total maximum period 
of 180 days. | ee 

84. (1) If owing 1o prolonged absence from head- 

- quarters on relief or special duty an officer is drawing at 

any town or place a reduced scale of travelling or relieving 

_ expenses, he shall, if he is required temporarily to leave 

such town or place on duty, again become entitled to the 

full tariff travelling expenses from the time of leaving 

until he returns to the station at which he is on relief or 

special duty, when he shall again become subject to the 

reduced tariff. 

(2) If in the course of such movements an officer visits 

his headquarters all travelling expenses will cease from the 

time of arrival thereat until departure therefrom. 

(3) (2) Where an offizer is temporarily absent on duty 

from. the town or place at which he is on relief or special 

duty, such period of. temporary absence: shall not be in- 

. eluded in the maximum period of 180 days during which 

expenses are applicable under Regulation No. 83 (1), but 

‘the total period before and after such temporary: absence 

shall be treated as one period for the purpose of applying 

» any reduced scale of. expenses provided for in Regulation 

‘No...83 (1). The terms of this paragraph will not apply 

“in the case of an officer. who returns to his headquarters for 

_ @ period exceeding two months. : 

(b) In the case of: an officer. whose duties in any relief 
capacity involve travelling. over a section of the line, the. 
full tariff travelling expenses will operate for a period of 

thirty days calculated from the date of leaving his per-. 

manent headquarters irrespective of whether he may be 
travelling over the section of line on which his relief duties 
take him or not. Thereafter the reduced tariff provided 

- for under Regulation No. 88 (1) will apply for a further 
period of 150 days, subject to the payment of full expenses 

- when travelling away from his temporary héadquarters. 

- (4) No expenses shall be permissible whilst an officer 
- is on leave of absence or when he returns to his head- 
quarters for week-ends or on other occasions, but such 
period of leave or return to his headquarters shall not 

‘be included in the maximum period of 180 days. Any 
reduced tariff of expenses applicable shall again become 
operative on his return to the station at which he is on— 

" relief or special duty. 

(5) Full tariff travelling expenses will be paid for the 
time occupied in travelling when finally returning to head- 

_ quarters after a period of relief or special duty. 

85. An officer absent from his headquarters on relief 
or special duty who may be prevented from attending duty 

_ on account of sickness, covered by the usual medical certifi- 
cate, and not being in a state of health permitting of his: 
return to his headquarters may, where in the opinion of 
the General Manager the circumstances justify such a 
course, be allowed to continue to draw such relieving 
expenses as may have been applicable or would have» 
become operative, provided the officer continues to remain 
at the place at which he was relieving. 

and thereafter returns to duty at the place at which he was 
’ previously performing special duty, expenses shall not be 
paid during such absence, but the absence shall not 
interrupt the reduced scale of expenses which would have 
been applicable had he remained continuously on the 
special duty. - 

86. Any officer stationed in a local allowance district 
who proceeds on bona fide relief or special duty to a district 
in which a lower local allowance operates or to a district in 

‘which no local allowance is paid may continue to draw 
the local allowance of the district in which ‘he is per- 
manently. stationed for a period not exceeding six calendar 
months, unless specially authorized by the General 
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If.the officer - 

_should proceed on leave of absence on account of sickness _   
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(2) Enig ambtenaar, die aflossingsonkosten trekt per 
uur of per dag, en die naar zijn hoofdkwartieren terug kan 
kere na ieder dageliks tijdsverloop of speciale dienst, zal 
alleen onkosten, voor het werkelike aantal uren dat het 
noodzakelik voor hem is om van zijn hoofdkwartieren 
afwesig te zijn betaald worden. Indien de tijd van afwe- 
zigheid niet meer dan twaalf uren bedraagt, geldt regulatie 
No. 81 hiervoor. Indien het tijdperk van aflossing of 
speciale dienst op hetzelfde station dertig’ dagen te boven 
gaat en de afwezigheid van hoofdkwartieren elke dag 12 
uren te boven gaat, zullen de verminderde tarieven als 
omschreven in paragraaf (1) van deze regulatie van toe- 
passing zijn voor een totaal maximum tijdperk van .180 
dagen. - 

84. (1) Indien ter oorzake van verlengde afwezigheid 
van zijn standplaats op aflossings- of biezondere dienst, een 
ambtenaar te enige stad of plaats een verminderde schaal 

- van reis- of aflossingsonkosten betaald wordt, zal hij indien 
. genoodzaakt zulke stad of plaats tijdelik te verlaten, weder 
gerechtigd worden op het vol reisonkostetarief van af.de 
tijd van vertrek tot op zulke tijd als hij terugkeert naar 
het station waar hij op aflossings- of biezondere dienst is 
wanneer hij weder onder de verminderde schaal zal komen. 

(2) Indien gedurende zodanig reizen hij zijn stand- 
plaats bezoekt, zullen alle reisonkosten staken van af 
tijd van aankomst tot op vertrek daarvan. 

(8) (a) Waar een ambtenaar tijdelik op dienst afwezig 
is van de stad of plaats waar hij op aflossing of speciale 
dienst is, zal zodanig tijdperk van tijdelike afwezigheid 
niet begrepen worden in het maximum tijdperk van 180 
dagen, gedurende welke onkosten van toepassing is onder 
regulatie No. 83 (1), doch het totaal tijdperk voor 

- en na zodanige tijdelike afwezigheid zal als een tijdperk 
‘beschouwd worden voor het doel van de toepassing van 
enige verminderde schaal van onkosten, als voorzien in 

" regulatie No. 88 (1). De voorschriften van deze paragraaf 
gullen niet van toepassiig zijn, in het geval van een 
ambtenaar die naar zijn hoofdkwartieren terugkeert, voor 
een tijdperk twee maanden te boven gaande. 

(b) In het geval van een ambtenaar wiens diensten in 
enige hoedanigheid van aflossingswerk, reizen over een 
gedeelte van de lijn insluit, zal het volle tarief van reis- 
onkosten in werking komen, voor een tijdperk van dertig 
dagen, gerekend van af de datum waarop hij zijn vaste 
hoofdkwartieren verlaat, afgezien of hij over het gedeelte 
van de lijn waarover zijn aflossingswerkvaamheden hem 
mogen nemen reist of niet. Daarna zal het verminderde 
tarief als voorzien onder regulatie No. 83 (1) voor een . 
verder tijdperk van 150 dagen van toepassing zijn, onder- 
worpen aan de betaling van volle onkosten wanneer afwezig 
van zijn tijdelike hoofdkwartieren reizende. 

(4)) Geen onkosten zullen toegestaan worden terwijl 
een ambtenaar op verlof afwezig is, of wanneer hij op 
weekeinden of op andere gelegenheden, naar zijn hoofd- 
kwartieren terugkeert, doch zodanig tijdperk van verlof 
of terugreis naar zijn hoofdkwartieren zal niet in het maxi- 
mum. tijdperk van 180 dagen begrepen worden. LEnig 
verminderd tarief van onkosten van toepassing zal weer 
in werking treden bij zijn terugkomst aan het station waar 
hij op aflossings- of speciale dienst is. 

. (8) Vol tarief reisonkosten zullen worden betaald voor 
de tijd besteed aan het reizen wanneer witeindelik naar 
hoofdkwartieren na.een tijdvak van aflossings- of speciale 
dienst, teruggekeerd wordt. 

- 85. Een ambtenaar afwezig van zijn hoofdkwartieren 
met verlof of speciale dienst, die verhinderd is zijn dienst 
waar te nemen wegens ziekte, gedekt door het gebruikelike 
mediese certifikaat, en niet in een’ gezondheidstoestand 
zijnde om naar zijn hoofdkwartieren terug te gaan, mag. 
ingeval de Algemene Bestuurder de omstandigheden goed- 
keurt, doorgaan zulke aflossingsonkosten te trekken, als 
hij recht op zou-hebben of dat in werking zou komen, met 
die voorziening dat de ambtenaar op dezelfde plaats blijft, 
waar hij aflossingsdienst deed. Indien de ambtenaar met 
verlof zou gaan ‘wegens:ziekte en daarna op dienst terug- 
-keert op de plaats, waar hij daarvoor speciale dienst deed, 
zullen geen onkosten vergoed worden voor zulke afwezig- 
-heid, maar de afwezigheid zal de verlaagde schaal van 
onkosten niet aantasten, welke van toepassing geweest zou 
ziju, indien hij voortdurend.in speciale dienst gebleven 
was, 

86. Enige ambtenaar gestationeerd in een plaatselik 
toelagedistrikt die op bona fide aflossing’s--of speciale dienst 
gaat in een distrikt waar een lagere plaatselike toelage van 
toepassing is, of naar een distrikt waar geen plaatselike 
toelage uitbetaald wordt, mag doorgaan de plaatselike 
-toelage te trekken van het distrikt waar hij voor vast aan- 
gesteld is, voor een tijdsverloop van zes maanden niet te 
‘boven gaande, behalve wanneer speciaal door de Algemene 
Bestuurder gemachtigd. Verlengde tijdsverlopen van -
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Manager. Prolonged periods of relief duty involving 
expenditure under these regulations must not be arranged 
‘unless the circumstances are wholly exceptional. 

87. (1) An. officer who is required to ‘undertake a 
‘coastal journey by sea will receive expenses at the rates 

_ shown below for the actual time occupied by the journey, 
. namely :— 

(a) An officer in receipt of a substantive salary of £600 per 
annum and over: 4d. per hour, 

- (b) An officer in receipt of a substantive salary of less than 
£600 per annum: 24d. per hour. 

The cost of the sea passage,.. which must first be 
‘~authorized -by the General Manager, will in such cases be - 
refunded where the payment is made direct by the officer 

' making the journey. 

(2) An ‘officer travelling on duty by sea at his own 
expense may be paid the ordinary tariff expenses laid 
down in Regulation No. 82 for such period as would 
have been occupied between the same points if the journey 
had been made by train. The authority of the head ‘or 
sub-head of the department. must, however, be obtained for 
travelling by sea if the journey will occupy a longer’ 

. period than the train journey. 

(3) The terms of paragraph (1) of this regulation 
will not apply to an oificer employed on a tug, dredger, 
etc., when detailed for special duty with his crait away 

. from his headquarters. Where free food is provided on 
board by the Administration in such cases the officer 
concerned will be paid an expense of 4s..6d. for any day 
or part of a day for the first thirty days’ absence, and 38s. 

- for any day or part of a day exceeding thirty days, but 
_not exceeding a further ninety days: Where free food is 

. not supplied, twice the foregoing expenses may be allowed. 

88. (1) Any officer. transferred by direction of the 
. Administration to meet the exigencies of the service, and 

. not at his own request or as a punishment, may, subject 
to the approval of a head of department, be allowed— 

(@) such expenses as may be actually incurred in 
-. providing packing cases, packing and unpack- 
‘ing his furniture and effects, according to the 
following scale :— 
An officer whose substantive salary is 

less than £300 pér annum ... not exceeding 
. : £10 0 0 

An officer whose substantive salary is 
£300 and over but less than £600 
per annum : 

£20 0 0 
An officer whose substantive salary is 

£600 and.over per annum . not exceeding 
£40 0 0 

(b) cost of removal of furniture and effects from’ 
residence to station and from station to new 
residence, it being understood that at stations 
where the Administration performs its own 
cartage work such removals will be performed 
by the Administration’s cartage plant free of 
charge. 

A deduction shall be made representing the approxi- 
‘mate value of any packing cases purchased | and retained 
by an officer. 

' (2) An officer may further be reimbursed the difference 
between his normal household expenses (comprising rent, 
rates, light, fuel,. and food) and the abnormal expenses 
actually and necessarily incurred by him at either his- 
old or his new station through being compelled to reside 

“at an hotel or boarding-house while his furniture and 
effects are in course of transit from the old residence to 

. the other, provided that no claim shall be entertained in 
respect of abnormal expenses incurred during periods of 

residence at an hotel or boarding-house in excess of a 
total period of seven days. 

(8) If the scale of travelling expenses granted to a 
married officer travelling on transfer does not cover his 
actual necessary disbursements, excluding morning and 

--afternoon tea, for himself and his wife and family on the 
. train, after deducting the ordinary cost which would have 

. been incurred had the officer and his family been living at 
- home, any head of department may authorize such ‘addi- 
tional expenses as may be necessary to cover any reasonable 

- outlay actually incurred. 

89. An officer travelling on the business of .the 
Administration’ in the United Kingdom, on the Continent, 
or in America, will be paid travelling expenses as under : 

United Kingdom.—In accordance with the.scale provided in 
Regulation No. 82. 

On the Continent.—One and a-half times ‘the scale provided 
in Regulation No. 82. 

“In America.—Twice the scale provided i in Regulation No, 82. 

not exceeding 
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aflossingsdienst, onkosten mede brengende onder deze 
regulaties, moeten niet geregeld worden, behalve wanneer 
de omsiandigheden geheel buitengewoon zijn. 

87. (1) “Ben: ambtenaar van wie verlangd wordt “dat 
hij een zeereis langs de kust ‘onderneemt zal vergoeding 
van onkosten ontvangen tegen het tarief als hieronder voor 
de werkelike tijd voor de reis nodig, namelik :— 

(a) Een ambtenaar die een vast salaris van £600 per jaar 
en meer ontvangt: 4d. per. uur. 

(0) Een ambtenaar. die een vast, salaris van aninder dan 
£600 per jaar ontvangt: 24d. per uur. " 

De kosten van de zeereis, “welke eerst door de: Algemene 
Bestuurdéet goedgekeurd moet worden, zullen in: '‘derge- 
lijke gevallen terugbetaald worden waar de betaling’ direkt 
gemaakt wordt door de ambtenaar die de reis onderneemt. . 

(2) Een ambtenaar voor dienst reizende ‘op ‘zée voor 
‘ gijn eigen kosten zal de gewone’ tariefonkosten’: betaald 
worden als bepaald in regulatie No. 82 voor gulk een tijds- 
verloop als nodig zou zijn tussen dezelfde plaatsen,:als 
indien de reis per trein gemaakt was. De toestemming van 
het hoofd of onderhoofd van: de afdeling moet echter- ver- 
kregen worden om over zee te gaan, indien de reis langer 
gal nemen dan wanneer per trein ondernomen. 

(8) De bepalingen van paragraaf (1) van deze regu- _ 
latie zullen iet betrekking hebben op een beambte, 
dienstdoende op een sleepboot, baggermachine, enz., als 
hij voor speciale diensten afgezonderd is met'zijn vaar- 
tuigen verwijderd van zijn hoofdkwartieren. - Als er: -vrij 
voedsel aan boord door de Administratie wordt verstrekt, 
zal aan de betrokken. ambtenaar:in zodanige gevallen on- 
-kosten worden betaald van. 4s. 6d. voor -enige dag ‘of 
gedeelte van een dag, gedurende de eerste 80 dagen van 
zijn afwezigheid en 3s. voor enige dag of gedeelte van 
een dag meer dan 30 dagen, doch.geen 90 dagen te boven 
gaande: Als geen vrij voedsel wordt -verstrekt kan ‘de 
yoorgaande onkosten verdubbeld worden.. 

88. (1) Enig ambtenaar overgeplaatst op order ‘Van 
de: Administratie om aan de vereisten van de dienst te 
voldoen, niet op zijn eigen verzoek, of bij wijze van 
straf, kan, met goedkeuring van een hoofd-van een departe- 
ment ontvangen— 

(a) zulke onkosten, welke werkelik nodig 2i1jn_voor 
kisten, pakken en uitpakken van zijn meubelen 

ak, en toebehoren, volgens de volgende schaal :— 
. Een ambtenaar, wiens vast -salaris 
“seg minder dan £300 per jaar Ledraagt... niet meer dan 

: oo £10 0 0 
Een ambtenasr, wiens vast salaris : 

£3800 en meer bedraagt, maar minder ; 
dan £600 per. iaar . .. niet meer dan. 

£20.0 0 ° 
Een ambtenaar, wiens vast salaris : 
- £600 en meer per jaar bedraagt ‘... niet:meer dan 

£40 0 0 
(b). kosten van -verplaatsen van meubelen en toebe- 

horen van woonplaats naar station en van 
station naar nieuwe woonplaats, en het moet 
verstaan worden dat op plaatsen waar ‘de 
Administratie zelf zijn vervoerwerk onder- 
neemt, zulke verplaatsing door de vervoertuigen 
van de Administratie gedaan zullen worden vrij 
van kosten. 

Een korting zal gemaakt worden voor ‘de benaderende 
waarde van enige kisten voor verpakking door een ambte- 
naar gekocht en door hem te behouden. 

(2) Een ambtenaar zal eveneens' vergoed krijgen het 
verscbil in kosten van zijn’ normale huishoudonkosten (be- 
vattende huur, belastingen; licht, brandstoffen en voedsel) 
en de buitengewone onkosten werkelik en noodzakelik 
veroorzaakt, zowél in zijn oude, als in zijn nieuwe woon- 
plaats, door genoodzaakt te zijn in een hotel of logieshuis 
te verblijven, terwijl zijn meubelen en toebehoren vervoerd 
worden van de oude woonplaats naar de andere, wel te ver- 
staan dat men geen recht heeft, om buitengewone hoge 
onkosten, veroorzaakt gedurende zijn verblijf in een hotel 
of logieshuis voor een totaal tijdsverloop van meer dan 
zeven dagen te maken. 

(3) Wanneer de schaal van reisonkosten, toegestaan 
aan een gehuwde ambtenaar, reizende op overplaatsing, 

_ niet zijn werkelike nodige uitgaven dekt, niet inbegrepen 
morgen- en middagtee, voor hemzelf en ‘zijn vrouw en 
kinderen in de trein, na aftrek van de gewone kosten, die . 
gemaakt zou zijn indien de ambtenaar en zijn familie thuis 
gebleven waren, mag enig hoofd van een departement 
zulke ekstra onkosten toestaan, die hij nodig acht om enige 
billike uitgaven te dekken. 

89. Hen ambtenaar, die in dienst van de Admini- ° 
stratie in het Verenigd Koninkrijk, op het Vasteland of in 

‘ Amerika reist, zal de volgende reiskosten ontvangen :— 
Verenigd *Koninkrijk. —Volgens de schaal: voorzien in Regu- 

latie No. 82. . 
, Op het Vasteland.—Een en een-half maal de schaal ‘voorzien 

in Regulatie No. 82 
‘In Amerika.—Tweemaai de ‘chal ‘voorzien ‘in- Regulatie 

No, 82.
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90. For ‘the ‘purpose “of calculating travelling ‘and 
relieving expenses and expenses allowed on transfer pay- 
able under these regulations to any officer who is entitled 
to free quarters or to an allowance in lieu thereof, his rate 
of pay shall be held to be his actual substantive salary 
plus one-sixth. 

91. An officer relieving an-officer in a higher grade 
may be’ paid expenses permissible under these regulations 
according to the scale applicable to the salary plus any 
special allowance which may he allowed him, to cover the 

_additional responsibilities of the acting appointment. 

92. (1): Any officer of the Catering Department travel- 
ling on the business of that department will be governed 
by the conditions of Regulations Nos. 81 and 82, except 
‘the following officers, who will be paid expenses at the 
following rates, viz. :— 

‘Free food whilst travelling by trains on 
which meals are obtainable either from 
dining-cars or from refreshment rooms 
or whilst on relief or special duty at 
stations where there are refreshment 
rooms, and, iu addition, payment of 
expenses at the rate of 24d. per hour, 

"An officer performing stocktaking 
duties, Chief Vatering Inspector, 
Catéring Inspectors, Dining-car 
Inspectors, aud Supervising 
Chief Stewards 

Where a complete journey does not include the period 
during which meals are served, and in other cases where 
this arrangement cannot veagonably be applied, the Cater- 
ing Manager may authorize expenses acording to the tariff 
provided in Regulation No, 82. 

(2) Officers: of the Catering Department receiving 
expenses under Regulations Nos. “81 and 82-when making 
use of accommodation in catering premises will be charged 
3s. 6d. per night, which must be deducted from the expense 
voucher by the officer claiming expenses. 

98. A temporary officer will be granted ‘travelling and 
relieving expenses at the same scale as a permanent officer. 

94. (1) Any officer employed on construction, other 
than as provided for in paragraph (2) of this regulation, 
will only be paid ttavelling expenses when absent on 
duty overnight from his headquarters on the construction 
line on which employed, in which casé expensesiat the 
tariff rate for the period actually. and necessarily’ a absent 
may be allowed. 

(2) Any officer of the: clerical staff employed on con- 
struction when travelling on duty within the limits of the 
‘construction on which. ‘he is employed may be allowed 
expenses at the scale laid down in Regulation. No. 81 or 
82 when absent from his construction headquarters on duty 
for short periods.. When travelling away from the con- 
striction on which he is employed. on to open lines the 
ordinary: tariff ‘of expenses applicable to. an open lines 
officer will apply. 

95. “Any officer stationed i ina non-climatie : area travel- 
ling or. relieving in‘the following: climatic allowance areas 
will be paid in ‘addition to travelling or: relieving expenses 
the climatic allowance authorized for the area in which 
he:may be travelling or temporarily stationed.: viz*:— 

y 

Warane. oe . Se : \ 
‘Tugela Ginolusive) to Empangeni (inclusive)-- -.c | 1s. ad. per day for 

. Gingindhlova, ta 8 miles on the Eshowe Line . _ each day or part 
TRANSVAAL |, . ; : - 4 ofa day. 
Zoeksialaar ve ve aes we we wed! 

tlre om 

iteanevadnn— , 
_Waterval “Onder (inhisi¥ve) to Nelspiuit (nase 
Barberton ° "bag: 8d. per‘day for 

+, Louis Trichardt (inclusive) to ‘Mara Gnelusive) ° 
Goudplaats (exclusive) to Zoekmakaar (exclusive) rae 

Navar-—=, ., oto. 
_ Empangeni (Eclusive) ‘to’ Somkele (iticlusive) oe poe 

+, each -day or part 
of a day. : 

TRANSVAAL — 
“Nelspruit (exchiisit €) to K Komatipoort (inclusive) ° 
aot poort Cinclusive)-to Gondplaats (inclusive) 
Mara (exclusixe)-ta: Messina (inclusive) « wa fi da 
Barberton Branch, exoluding Barberton, a. we ay. 

LOURENCO;MARQUES, 6. 0s ete 

| 4s, per, day for on 
day or part at a 

  

Ufa’ officer is travelling im both the higher and lower 
climatic allowance areas on any-one day’ (midnight to mid- 
night) ‘the: higher ‘allowance: will. be paid.- 

° 96. oA salaried officer (excluding any district; locomo- 
tive, or permanent way inspector and any other. officer in 
receipt of a salary exceeding £534 per. annum)’ whilst 
eigaged on breakdown’ duty with a breakdown. train   
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90. Voor het doel van de ‘bevekening van fels- en 
aflossingsonkosten en onkosten toegestaan voor verplaat- 
‘sing, “betaalbaar volgens deze regulaties aan enig ambte- 
naar, die recht heeft. op vrije woning of op een toclage | in 
plaats daarvan, zal hem zijn vaste ‘salaris plus een-zesde 
daarvan uitbetaald worden. 

@1. Een ambtenaar die een ambtenaar vervangt van 
een hoger graad zal onkosten vergoed worden, toegestaan 
onder deze regulaties, volgens de ‘schaal passende bij zijn 
salaris plus enige speciale toslage, die hem toegestaan 
moge worden, om de ekstra verantwoordelikheid te ‘dekken 
van de waar te nemen aanstelline. 

92. (1) Enig ambtenaar van het Restauratiedeparte- 
ment, reizende op bezigheid van dat departement, zal 
beheerd worden door de voorwaarden van regulaties Nos. 
81 en 82, met witzondering van de volgende ambtenaren, 
die onkosten tegen de volgende tarieven betaald zullen 
worden, nl,.:— . 

',Vrij voedsel, terwijl reizende met treinen 
waar voedsel verkrijgbaar is, tenzij in 
spijswageng- of van veryersipgakamers, 
of terwijl op vervanging of speciale 
dienst aun enig station waar yerver- 
siugskamers zija;'en verder betalirig 
van onkosten tegen het tarief van 244. 
per uur. 

Een ambtenaar die Voorraad-p- 
_nemingsdiensten waarneemt. 
Hoofd-restauratie - inspekteur, 
ReStauratie - inspektenr, 
Ketsalon-inspekteur, en toezicht- 
houdende- Hofmeesters. 

Wanneer gedurende een volledige reis geen maal- 
tijden gegeven worden, en in andere “gevallen waar deze 
regeling niet behoorlik aangewend kan worden, heeft de 
Restauratiebestuurder het recht onkosten toe te staan -val- 
gens het tarief voorzien in regulatie No. 82. 

(2) Van ambtenaren van het Restauratiedepartement 
die onkosten onder regulaties Nos. 81 en 82 ontvangen,; 
wanneer gebruik - makende van alkommodatie in 
restauratiekamers, gzullen 3s. 6d. per nacht. gevorderd 
worden die van de onkostenstaat afgetrokken moeten 
worden, door de ambtenaar die de onkosten. vordert..-: 

93... Een tijdelike ambtenaar zal reis- en vervangings- 
kasten: toegestaan worden op dezelfde schaal. als een. per 
manente ambtenaar. 

94. (1) Enig ambtenaar. werkzaam op konstr uktie, be- 
halve als voorzien in paragraaf (2) van deze regulatie, zal 
alleen dan reiskosten vergoed krijgen, wanneer voor dienst. 
’s nachts afwezig van zijn hoofdkwartieren aan de aanleg~ 
lijn, waarop hij werkzaam ‘is, in welk geval onkosten 
tegen het tarief- voor het tijdsverloop - werkelik en nood- 
aakelik afwezig betaald sullen worden. 

(2) Enig ambtenaar van de -klerkelike-staf werkzaam 
op konstruktie wanneer reizende voor dienst binnen de grens 
van aanleg waar hij werkzaam is, zal onkosten betaald 
worden Volgens dé schaal opgegeven in regulaties Nos. 
81 of 82, wanneer afwezig:.. op: dienst van zijn hoofdkwar- 
tieren voor korte tijdvakken. Wanneer hij reist naar open 
hijnen van af de aanleg, waar hij werkt, zal het gewone 
tarief van onkosten van toepassing op een ambtenaar die 
op apen lijnen werkt, geldig zijn. 

, 25, Enige ambtenaar “gestationeerd . in. een niet- 
Kdimaatdistrilct,, veizende of aflossende in. de volgende 
klimaattoelagedistrikten zal, boven en hehalve reis- of 
vervangingsonkosten, de  klimaattoelage, toegekend in het 
distrikt waarin hi] mag reizen of tijdelik gestationeerd 
is; uitbétadld worden, i oS 

NATAL— ; bet eG 
Tugela Ginbegrepen) tot Empangeni (inhegrepen) = Is. 4d. per dag 
Ginginghlova: tot 8 mil op de'Eshowe Lijn < voor elke dag of 

TRANSVAAL— - * . | gedeelte van een 
Zockmakaar... ©... ane ae wee J dag.. a 
_ TRANSVAAT—, . 
Waterval Onder Cnbegtepen) tot Nelspruit (ine: 

grepen) . a 
- Barberton » | 2s.’ 8d." per’ dag 
Louis Trichardt (inbegrepen tot “Mara Cbegre voor elke dag--of 

pen) . gedeelte. van .cen 
Goudplaats (uitgestoten) tot _Goekanalaar (uitge dag. 

‘sloten’ |. te see 
NavTAL— 

Empangeni (uitgesloten) tot Somkele (inbegrepev) tt 

TRANSVAAL— owe 
Nelspruit (uitgesloten) tat, “Komatipoort (inbe- . 

grepén) ... : 
‘ Komatipoort (imbegrepen) tot Gondplaats' Cinbe- 

grepen) : : 
_ Mara (uitgesloten) tot Messina Gbegrepen tenors 

Barberton Tak, behalve Barberton 

4s. ‘per dag-: voor 
elke -dag of, ge- 
deelte van een dag   ‘ LOURENCO ‘MARQUES: .. ae ee OL J 

Indien: cen ambtenaar in’ beide,” hogere en lagere, 
Klimaattoelagedistrikten op een en dezelfde: dag reist (van 
af. middernacht tat. middernacht), zal de hogere toclage 
uitbetaald worden. 
_. 96. Een gesalarieerd. ambtenaar (niet inbegrepen: een 
distrikt-, lokomotief- of permanente .weginspekteur en 
enig’ ‘ander’ ambtenaar, die een salaris van meer dan £534 
per. jaar ontvangt), terwijl op ontsporingsdienst’ met de 
ontsporingstrein, de ijn voor vervoer vetlig makende, maar
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clearing the ‘Hine tor traffic, but not whilst employed in” 
lifting. or terailing vehicles unless in.the process of -clear-. 
ing. the line. for traffic or during the initial visit of the 
breakdown .irain to: the scene of- ‘the accident will be paid 
the following scale.of expenses in lieu of ordinary travel- 
ling expenses ;— / 

Up to twelve hours’ absence . 10s. 
Over twelve hours and up to eighteen 

hours’ absence... 18s... 
Over eighteen hours and up ‘to twenty-four” . 

hours? absence... 20s. 
' For each additional ‘hour's. ‘absence, not 

exceeding a total absence: of thirty- 
SIX hours wee? . 10d, per hour. 

_ After the ‘first 36 hows’ absence the ordinary scale of 
expenses applicable under Regulation No. 82 will apply. - 

97. Reasonable expenditure for cab fares, cart hive, 
and porterage incurred by an officer in the performance of 
public duties will be reimbursed. The tariff scale of 
travelling or relieving expenses is fixed to cover all other 
charges incidental to travelling and relieving, including 
bedding: on trains. 

-98, (1). All claims for travelling or relieving expenses 
must be made on the proper form, which must show 
the actual time. of departure from and return to the officer’s 
headquarters, and be submitted not later than the end 
of the month in which the journey is made. No claim 
will be authorized after the expiration of three months 
from the date of the completion of the journey without the 
sanction of the head of department concerned. 

(2) In computing any period: of absence under the 
foregoing tariffs, travelling time will be computed as begin- 
ning from the time the train is due to depart from head- 
quarters and ending when the train arrives at headquarters. 
Fractions of an hour of less than thirty minutes will. not 
be reckoned; thirty minutes and over will be reckoned as 
one hour. 

(8) Expenditure claimed in excess of the tarif must be 
supported by voucher or other evidence of disburseinent 
wherever possible. 

_. 99. In. special cases the General Manager may 
authorize such additional payment either in respect of 
the period or the rate of travelling or relieving expenses 
laid down in these regulations as he may consider ta he 
justified. 

the General Manager may authorize the payment of & com- 
mited travelling or relieving experise in lieu of the tariff 
of expenses provided for under these regulations. 

101. The Administration may from time to time 
authorize such additions to or changes in the rates or 
amounts of travelling, relieving, or other expenses as in, 
its discretion it may deem necessary. 

CHAPTER VI. 

INEFFICENCY. 

102. If any. officer is found to be incapable of main-. 
taining, or fails to maintain a proper. standard of efficiency 
in the execution of the duties entrusted to him, the officer 

under whom.he works shall warn him in writing that if the 
inefficiency continues the matter will be reported to higher 
authority for inquiry. 

- 103. Tt tho inefficiency continues after-such warning 
a ‘definite written charge shall be prepared and transmitted 
o& delivered to ‘the officer concerned and an: inquiry shall. 
be held by the head or sub-head of the department con- 
cerned, or any officer of equal or higher rank, or any 
officer lawfully acting in any such capacity, or any other 
officer or officers - delegated : by the head or sub-head of- 
department for the purpose of holding ‘such inquiry, pro- 
vided he is not the officer reporting the inefiiciency, - 

’ 104. (1) The officer ar ‘officers condueting the i inquiry 
shall cause the officer who -is charged: with inefficiency to 
be notified of the date and place at which. the inquiry will 
be held: the officer shall be afforded. an opportunity of 
showing cause against the said charge. 

(2) Pending the result of ‘the j inquiry, “the officer shall 
be suspended in writing from ‘the’ duties of his office or 
post. The order -for:suspension, from duty shall involve 
the withholding of one-half the emoluments of ‘office from 
the officer suspended. - : 

e 

   

  

-. wanneer de trein aankomt bij hoofdkwartieren, 

- 100. Where the circumstances justify such a -course 

    
: post geschorst “worden. 
; voering van zijn-plichten zal de inhouding van’ de helft 
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jet “tex: ijl ‘gedmployeerd yoor. het oplichten ‘of weder op 
‘spoor brengen van wageas, behalve wanneer_ bezig om de 
lijn Voor Vervoer veilig te maken of- gedurénde het eerste 

n “-benoek van de ontsporingstrein aan de plaats van het 
* ongeval, zal de volgendé schaal van onkogten betaald 
i. worden in Dlaats van. gewone reisonkosten : ee 

Tot twaalf vren afwezigheid ... 10s, 
Over tivyaalf uren. en tot achitien tren ak 

wealgheid —«;- 15s. 
Over. actrttien uren en “tat ‘vier en swintig, | 

uren afwesigheid 20s. 
Voor iedeip yerder uur van afwezigheid, niet 

te boven gauude een- totale. afwenigheld van 
zes en dertig uur. 10d. per uur. 

Na de eerste. zes: en- dertig Wen ‘afwezigheid gal de 
+ gewoué schaal van onkosten, geldig onder regulatie No. 82; 

_ van toepassing. zijn. 
97. Redelike uitgaven voor vijtuigen, huur van 

wagens en. portierloon gemaakt door een ambtenaar, ter- © 
- wiji hij publieke dienst deed, zullen vergoed worden. . De 
tariefschedule voor reis- of aflossingsonkosten is 20 opge- 
maakt om alle andere kosten verbonden ‘aan. reizen en 
aflossing, inbegrepen bedden op treinen, te dekken. 

98. (1) Alle aanspraken voor reis- of -aflossingsonkosten 
" moeten gedaan worden op de behoorlike vorm, die de 
werkelike tijd moeten aantonen van vertrek van en terug- 
keren naar de hoofdkwartieren van de ambtenaar, en niet 
later overgelegd worden dan aan het einde van de maand, 
waarin de reis gemaakt is. Geen eis zal ingewilligd 
worden na drie maanden van de datum van de voltooiing 
van de reis zonder de bekrachtiging van het hoofd van 
het betrokken departement.. 

(2) Bij het berekenen van enig. tijdsverloop van afwe- 
zigheid onder de voorgaande tarieven, zal de reistijd 

i; berekend worden, als -beginnende van het ogenblik dat de 
trein van de.hoofdkwartieren weg moet gaan en te eiridigen 

Gedeelten- 
van een uur of minder dan dertig minuten zullen niet 
gerekend worden; dertig minuten en-meer zullen gerekend 
worden als een uur. 

(3) Uitgaven geéist buiten het tarief moeten- verge- 
zeld gaan van getiligenis of ander bewijs van uitgave, waar 

; mogelik. 
99. In speciale gevallen-mag dé Algemene Bestuwder 

zulke ekstra betaling toestaan hetaij met betrekking tot het: 
tijdsverloop of het tarief voor relzen of aflossingsonkosten 

° beschreven i in deze regulatiés, als bij rechtvaardig mag oor- 
delen. 

100. Waar de omstandigheden een dergelijke handél- 
wijze rechtvaardigen mag de Algemene Bestuurder de 
betaling goedkeuren van omgezette reis- of' aflassingskosten 

| um -plaate | van: het. tarief van’ onkosten waarvoor in. deze’ 
regulaties voorziening is gemaakt.. 

401: -De- Administratie mag van tijd tot tijd zodanige 
bijvoegingen tot of. veranderingen in de tarieven of ‘be~ 
dragen van reis-, aflossings- of andere uitgaven goed= 
keuren, als -volgens diskretie nodig bevonden mag’ worden. 

| HOOFDSTUK VI. 

  

“OnvornoENDE PLICHTSBETRACHTING:. : 
' 5OB.. Indien enig ambtenaar bevonden wordt niet: in: 

staat te zijn'of ix gebreke blijft een behoorlike standaard 
van voldoende’plichtsbetrachting bij de vervulling van dé’ 
aan hem toevertrouwde™ ‘plichten in stand te houdeni, zal: 
de ambtenaar onder‘wie hij werkt hem in geschrifte waar’ 
schuwen dat indien de onvoldoende plichtsbetrachting 
hlijft voortgaan;.de zaak ter onderzoek aan “hogere autori- 
teiten zal-gerapporteerd worden. - - ’ 

108. Indien: de onvoldoende plichtsbetrachting Blige 
voortgaan’ na ‘zodanige ‘waarschuwing zal een bepaaldé’ 
schriftelike klacht vervaardigd-en verzonden of afgeleverd: 
worden: aan:de betrokkene: ambtenaar,’ en ‘een’ onderzook 
moet, gehouden worden’ door het hoofd of onderhoofd :van* 
het betrokken departement of enig ambtenaar van gelijke 
of hoger rang, of eng ‘ambtenaar wettig: enig’ zulleé ‘hoe- 
danigheid: bekladende of ‘enig ander: ambtenaar of: aibts:' 
naren door het -hoofd :of onderhoofd van departement: be-: 
noemd voor het doel zulk onderzoek te houden, mits hij niet 
de ambtenaar is die de onvoldoende plichtshetrachting 
gerapporteerd. heeft. 

104. (1) De ambtenaar of ambtenaren’ die het onder- 
zoek houden moeten-de ambtenaar beschuldigd van :onvol- 
doende plichtsbetrachting doen in kennis. stellen. van de 
datum en plaats wanneer en waar: het onderzoekplaats zal 

| vinden; aan de ambtenaat zal gelegenheid gegeven worden 
om een verdediging op gezegde klacht te maken,... . ~ ; 

(2) Hangende de uitslag van , het onderzoek, zal de 
ambtenaar in geschrifte in de witvoéring van mijn ambt of 

Het hevel tot schorsing in, de uit- 

van de inkomsten van het ambt ‘van’ de’ geschorste’ ambte- 
naar met zich medebrengen, :
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(8) If the inquiry disclose that the officer is inefficient, 
and that his inefficiency is due solely to causes within his 
own conirol, he shall be deemed to have been’ guilty of 
‘misconduct, and he shall be dealt ith in terms: of sections 
fourteen and fifteen of the Act. - J 

_ (4) If the jinquiry- disclose that the :officer is in- 
efficient, but that his inefficiency:is not dwe_ solely to 
causes within his own control, he skall be dealt with in 
the same manner as if his services weie disp'énsed with in 
accordance with sections nine and ten of tudé Act. 

“..*(5) If the inquiry disclose that the officer “is in no 
way inefficiént he shall be reinstated or shall be appointed 
to another office or post, in either case without reduc- 
tion of emoluments, and the half emoluments withheld 

‘ during the period of.suspension shall be paid him. 

105. Regulations Nos. 102 io 104 shall not apply to 
a Cape Contributor, a Cape Fixed Establishment Servant, 
a Transferred Servant, or a Natal Servant attached to the 
permanent establishment of the Natal Civil Service. 

-°~ CHAPTER VII: 

_ DISCIPLINE. 

106. Every officer whose, permanent or temporary 
position in the service involves the control of other 
servants, or responsibility for work being carried out by 
other‘ servants, is empowered to maintain order and 
discipline and shall, subject to the terms of these regula- 
tions, exercise such direction and control as ‘may be neces- 
sary to ensure that the rules, regulations, and instructions 
of the service are observed. 

_. 107. If any officer disobeys a lawful order, commits 
a breach of the regulations, or otherwise, misconducts hit- 
self, and such misconduct calls for review, by higher 
authority, the servant.in authority shall forthwith report 
the.circumstances to one of the officers specified.in Regula- 
tion, No. 110 through such channel of communication.as 
may be necessary according to. the circumstances .of the 
case, 

108. (1) In cases of serious misconduct, any -super- 
vising officer and any station master, inspector, foreman, 
or other responsible officer or employee who is in charge 
of other servants, may. verbally suspend an accused officer 
from duty and the emoluments of his office temporarily, 
pending the investigation of the case, and must immedi- 
ately report the suspension to his superior officer. 

(2) If the servant who detects stich misconduct is not 
directly responsible for the control of the accused he must 
report the matter without delay to the officer or employee 
in charge or other available authority; who will order sus- 
pension if such is deemed necessary. Suspensions made 
under this regulation must be confirmed or annulled by 
one of the officers specified in Regulation No. 110 as soon 
as the report of misconduct reaches him. , 

_ 109. All reports of misconduct, disobedience, or other 
offences shall embody a clear statement of the offence with 
which the accused is charged and any other particulars 
which the person reporting the matter may think it neces- 
sary to include, and shall be accompanied by such written 
and signed statements in support of the charge as may be 
obtainable.- - : 

“110. On’ receipt of any report of misconduct or the 
breach of any regulation against any officer; any of the 
officers in their respective Departments, viz:— - - 

General Manager's Department— 

General Manager ; / 
Assistant’ General Manager; ane 
Chief Assistant to the General Matiager; ~~ 

_ Superintendents; oO 
' Assistant Superintendent (Staff). 

_ Lransportation Department— 
Assistant General Managers ; 

_ Director of Railways. 
.,, Divisional Superintendents ; | 

-., Maintenance Engineers; . 
Superintendents ; .   

(3) Indien het onderzoek: aan de dag brengt,. dat :de 
ambtenaar zijn plichten onvoldoende betracht-en: dat ge- 
zegde onvoldoende plichtsbetrachting algeheel. te- wijten 

“is aan oorzaken geheel aan hem onderworpen, zal hij be- 
schouwd worden zich aan wangedrag schuldig te hebben 
gemaakt; en zal bij behandeld wordén volgens artikels 
veertien en vijftien van de: Wet. , 

(4) Indien het onderzoek aan de dag brengt, dat de 
ambtenaar zijn plicht onvoldoende betracht, maar dat deze 
onvoldoende plichtsbetrachting niet geheel en al aan hem 
onderworpen oorzaken te. wijten is, zal hij op dezelfde 
wijze behandeld worden alsof. zijn diensten niet meer 
vereist werden onder artikels negen en tien van de Wet. 

(5) Indien het onderzoek aan de dag brengt dat de 
ambtenaar zich in’ gene dele aan onvoldoende plichtsbe- 
trachting schuldig maakt, zal hij in dienst hersteld worden 
of zal hij in een andere betrekking of post aangesteld 
worden en in elk geval zonder vermindering van loon, en 
zal de helft van het loon, van hem ingehouden gedurende 
de tijd van schorsing, aan hem uitbetaald worden: 

105. Regulaties Nos. 102 tot.en met 104 zullen niet 
van toepassing .zijn op een Kaapse Bijdrager, een Dienaar 
van de Kaapse Vaste Instelling, een 

ling van de Natalse Burgerlike Dienst verbonden is. 

HOOFDSTUK VII. 
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106. Ieder ambtenaar wiens vaste of tijdelike betrek- 
king in. de dienst het toezicht op’ andere -dienaren of 

dat. door andere . verantwoordelikheid voor het werk 
dienaren gedaan - wordt, medebréngt, zal © gemach- 
tigd zijn orde, en tucht te handhaven,..en .moet, onder- 
worpen aan de yoorwaarden van deze regulaties, zodanige 
direktie en kontrole uitoefenen als nodig moge zijn te 
verzekeren dat de regels, regulaties en instrukties van de 
dienst nagekomen worden. os a 

107. Indien enige. ambtenaar een wettig bevel niet 
opvolgt, zich aan schending van de regulaties of op andere 
wijze aan wangedrag schuldig maakt, en zodanig wange- 
drag. beoordeling .door hogere autoriteit vordert, zal de 
ambtenaar in beheer zonder verwijl de omstandigheden aan 
een van de. ambtenaren vermeld in regulatie No. 110 
rapporteren door zodanige wijze van mededeling als nodig 
mag zijn. onder omstandigheden naar de aard van de zaak. 

108. (1) In gevallen van ernstig wangedrag” kan 
enige toezichthoudende ambtenaar en enige stasiemeester, 
inspekteur, voorman of andere verantwoordelike ambte- 
naar of geémployeerde die over andere dienaren geplaatst 
is, mondeling een beschuldigde ambtenaar tijdelik 
schorsen van dienst en van de bezoldiging van zijn betrek- 
king, in afwachting van het onderzoek van het geval, en 
hij moet deze schorsing onmiddellik aan de boven hem 
gestelde ambtenaar rapporteren. 

(2) Indien de dienaar, welke het wangedrag ontdekt, 
niet rechtstreeks verantwoordelik is voor de kontrole van 
de beschuldigde, moet hij de zaak zonder verwijl aan de 
verantwoordelike ambtenaar of geémployeerde of ander 
beschikbare autoriteit, rapporteren, die schorsing zal be- 
velen indien zulks nodig bevonden wordt. . Schorsingen 
onder: deze regulatie gemaakt moeten bekrachtigd of te 
niet gedaan worden. door een van dé ambienaren vermeld in 
regulatie No. 110 zodra het rapport van wangedrag hem 
bereikt. a 

109. Alle rapporten van wangedrag, ongehoorzaam 
heid of andere overtredingen zullen een duidelike verkla- 
ring van- het misdrijf, waarvan de beklaagde beschuldigd 
wordt, omvatten, alsmede zulke andere biezonderheden als 
de persoon die de zaak rapporteert nodig mag achter 
erbij in te-sluiten, en zal vergezeld gaan van zulke schrifte- 
like en getekende verklaringen ter staving van de beschul- 
diging als verkrijgbaar zullen zijn. - . 

110. Bij ontvangst van enig rapport van wangedrag 
of de overtreding van enige regulatie, tegen enige ambte- 
naar zal enige van de volgende ambtenaren, in, hun, afzon 
derlike departementen, namelik :— oe 

' “Algemene Bestuurdersdepartement— 
_ Algemene Bestuurder ; 
Assistent Algemene Bestuurder ; 
Hoofd Assistent van de Algemene Bestuurder ; 
Superintendenten; _ 
“Assistent Superintendent (Personeel) ; 

Transportatie-departement— 
_ Assistent Algemene Bestuurders ; 
Direkteur van Spoorwegen ; 
Adelingsuperintendenten; _ 
Onderhoudsingenieurs ; 
Superintendenten ; © 

Overgeplaatste | 
. Dienaar of een Natal Dienaar, welke aan de vaste instel-
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.. Assistant Superintendents; — 
-- District Superintendents ; 

Publicity Manager; = 

Chief Civil Engineer's Department— 
_ Chief Civil Engineer ; - 

Assistant to the Chief Civil Engineer ; 
. Construction Engineer (Headquarters) ; 
Chief Clerk to Chief Civil Engineer; | 

- Mechanical Department— — os 
. -. Chief Mechanical Engineer - = ~ 

_Assistant to Chief Mechanical :Engineer.; 
Office Assistant to Chief Mechanical Engineer; - 
Mechanical Engineers;:: ~ ae 

'. Stores Department— a, 
. Chief Railway Storekeeper ; : 

Assistant Chief Railway Storekeeper ; 
Assistants to Chief Railway Storekeeper ; 
Railway Storekeepers ; woe 

‘Chief Accountant’s Department— 
Chief Accountant; — 

__., Accountant ; 

. Ports and Harbours— | oo 
Resident Engineer and Harbour Advisory Engineer, 

Capetown ; a 

Railway Board— oo 
Secretary to the Railways and Harbours Board; 

. Catering Depariment— — 
-. Catering Manager; 

.Assistants to the Catering Manager; 

- Any other officer who is: lawfully acting’ in the place 
of one of the above-mentioned officers; ° ~ 

-Any other officer to whom similar or lesser powers may 
be delegated by the General Manager personally ; 

may each. in-his own department and under his- own 
designation and name inquire into and decide upon the 
sdime in manner set forth in these regulations, - provided 
that. the General Manager.may from time to time restrict 
or suspend: the powers conferred by. these regulations upon 
any or all of the aforementioned officers other than heads 
of departments in such manner as he may deem expedient, 
and provided further that no officer may dismiss a servant 
unless-he has, in terms of section three of the Act, received . 

. delegated power: from the Governor-General to discharge 
servants. © 

i TUL If the misconduct is not‘of a.serious nature the 

officer dealing with the case shall consider the officer’s 
verbal or written explanation or call for such explanation, 
if not already. furnished, and shall thereafter -either 

_ . (a) acquit the officer, in which event the order of 
suspension, if any, shall be removed, and any 
emoluments withheld during the period of 
suspension paid to him; ~ , 

 (b) caution or censure the officer or impose’ a’ fine 
not exceeding ten shillings, recoverable _ by 
deduction from salary without requiring that 
an entry of such punishment be made on his 
record of service; oo . 

“-.-+ (e) impose any one or more of the following 
“. +>. penalties; a caution, censure, a fine not exceed- 

~ ing ten shillings, recoverable by deduction from 
salary to be recorded on the officer’s record of 

~ service, and in that event the offence for which - 
the punishment is inflicted must be precisely set 
out on Form C, except that the misconduct shall 
be described as ‘‘ misconduct of a minor 
nature.’’ 

112. (1) (a) Tf the misconduct is or is likely to prove 

of a serious nature the officer dealing with the case may 

confirm the suspension,. or if the accused has not already 

been temporarily suspended he may order his suspension, 

and shall cause a charge in the manner set out on Form A, 

or so near thereto as circumstances will permit, to be 

served upon the accused, and the accused shall ‘be required 

to reply in writing to the charge on or before the date and | 
time specified therein. 

(b) In the event of an officer against whom misconduct. 

of a. serious nature has been reported being on leave of 

absence, the charge shall be served’ upon the accused, and 

he may be suspended forthwith from the emoluments of . 

his office, or the order of suspension may: be withheld until 
the expiry of such leave should the circumstances of the   
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Assistent Superintendenten ; ~ 
' Distriktsuperintendenten; - ©. --- 

-. Publiciteitsbestuurder ; oe 

' Hoofd. Civiele-inigenieursdepartement— 
Hoofd Civiele-ingenieur ; . : 
Assistent van de Hoofd Civiele-ingenieur ; 
Aanlegingenieur (Hoofdkantoor) ; | oo 
‘Hoofdklerk van Hoofd ‘Civiele-ingenienr ; | 

Werktuighundig Departement— |... 
Hoofd Werktuigkundige Ingenieur;, . 
Assistent van Hoofd Werktuigkundige ‘Ingenieur; 

. Kantoorassistent van  Hoofd, Werktuigkundige 
Ingenieur; a 

_. Werktuigkundige Ingenieurs ; 

Magazijndepartement— 
Hoofdspoorwegmagazijnmeester; . 
Assistent Hoofdspoorwegmagazijnmeester ; - 
Assistenten van Hoofdspoorwegmagazijnmeester ; 
Spoorwegmagazijnmeesters ; : DE 

_ Hoofdboekhoudersdepartement— SO 
Hoofdboekhouder ; . : , 
Boekhouder ; 

Havens— coe 7 
Resident Ingenieur en Haven Raadgevende Inge- 

nieur te Kaapstad ; ” 

Spoorwegraad— , 
Sekretaris van Spoorwegen en Haven Raad; 

 Restauratie-departement—= —* oR 
Restauratiedienstbestuurder; ne 

' Assistent- van Restauratiedienstbestuurder;: °°. - 
Enig atidére ambtenaar’ die‘ wettir optréedt ‘voor 

‘  enigeen van de bovenstaande ambtenaren; ~ 
- Enige-andere ambtenaar aan wie gélijke of mindere 

'~ wwachten door de Algemene Bestuurder per- . 
soonlik afgestaan mogen worden; ‘3 

de macht hebben, elk in zijn eigen departement en onder 
aijn eigen benoeming en naam, dezelve te onderzoeken’ en 
over te beslissen' op dé wijze in deze regulaties uiteengezet 
hehoudens dat de Algemene Bestuurder kan van tijd ‘tot 
tiid-de machten door deze regulaties verleend ‘aan enig of 

  

 aller#van de voornielde ambtenaren, behalve hoofden van 
devi#tementen beperken. of schorsen op zodanige wijze’ als 
hij mag goedvinden, en behoudens-verder dat geen ambte- 
naar‘een dienaar kan ontslaan tenzij hij overeenk»mstig 
artikel drie. van de Wet gedelegeerde macht dienaren te 
ontslaan .van-de Goeverneur-generaal ontvangen heeft. 

* U1. Indien het wangedrag. niet van ernstige aard is 
zal de atnbtenaar die de zaak behandelt-de mondelinge of 
schriftelike uitlegging van de ambtenaar in overweging 
nemen, of zulke uitlegging eisen indien niet alreeds ‘ge- 
geven, en zal-daarna, of 2 mo 

(a) de ambtenaar vrijspreken, in welk geval de orde. 
' van schorsing, indien.enig, ontheven, en enig 

loon ‘ingehouden gedurende het tijdvak.’ van, 
schorsing, aan hem betaald zal worden ; 

_ (b) de ambtenaar waarschuwen of berispen of een 
boete opleggen niet te boven gaande tien shil- - 
lings, verkrijgbaar door inhouding van salaris. _ 
zonder te verlangen dat zodanige’ bestraffing 11. 

de staat van dienst van de dienaar zal opge- 

. nomen worden; a 

(c) enigeen of meer van de volgende bestraffingen 
_ opleggen: Een waarschuwing, berisping, een 

boete niet te boven gaande tien shillings, ver- 

krijgbaar- door inhouding. van salaris; in de 

‘staat van dienst van de ambtenaar opgenomen 
te worden, en in dit geval moet de misdaad, 
waarvoor hij gestraft wordt, stiptelik wit- 

eengezet worden op Vorm C. behalve dat ‘het 

wangedrag beschreven zal worden als, “‘ wan- 

-gedrag van een geringe aard.” _ Tat 

112. (1) (a) Indien het wangedrag van ernstige aard, 

is of waarschijnlik bewezen kan worden, kan de ambte- 

naar die de zaak-behandelt de schorsing..bevestigen, of 

indien de beklaagde niet alreeds tijdelik geschorst is, zijn 

schorsing bevelen, en zal een klacht volgens Vorm A of zo 

na daaraan als de omstandigheden toelaten, laten dienen | 

op de beklaagde, en zal van de beklaagde worden verlangd 

de klacht in geschrifte te beantwoorden op of véér de 
datum en tijd daarop aangegeven. oe 

(b) In het geval dat een beambte tegen wie wange- 

drag van ernstige aard is gerapporteerd verlof van afwezig- 

L heid “heeft, zal de beschuldiging aan de beklaagde over- 
handigd worden en hij kan dadelik van de:bezoldiging van 

zijn betrekking ontzet worden. tenzij het bevel van schor- 

sing teruggehouden mag worden, ‘wanneer de omstandig-. . 

heden van het verlof volgens de mening van: het hoofd of
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case, in the opinion of the head or sub-head of depart- 
ment, justify the adoption of such a coursé. If the where- 
abouts of an officer is not known the charge and/or intima- 
tion of suspension shall be addressed by registered letter 
to- his last known address. 

(2) As soon as the reply to the charge is received, or 
if the accused fails to reply to the charge within the 
time mentioned therein, the officer déaling, with the case 
shall, after due consideration of the evidence and state- 
ments before hitn, and provided the case does not appear 
to call fox any finding that will involve reduction in rank 
6r etioluments, order to resigti office or disijissal, either 

(a) acquit the officer, in which event the officer 
shall be notified in the manner set out on Form 
B, the order of suspension, if any, shall be - 
removed, and any emoluments withheld during . 
the period of suspension shall be paid to him; 

(b) decide that the case is one of minor misconduct, 
and caution of censure the officer, or impose 
a fine’not exceeding ten shillings, recoverable 
by deduction from salary, without requiring 
that an entry of such. punishment be made on 

. the officer’s record of service ; 

(c) impose one or more of thé following penalties, 
namely, a fine recoverable by deduction from 
salary, loss of pay whilst undér suspension 
(which shall include local, climatic, or other 
allowance), or stoppage of increments in pay, 
to be recorded on the officer’s record of service, 
and in that évent the offence must be precisely 

_ get out on Form C; or 

(d) decide that on inquiry shall be held and there- 
after proceed in the maniier set forth in Regula- 
tion Ne. 118. 

113. (1) If the officer has denied the charge or has 
failed’ to reply to the charge, atid the officer dealing with 
the case considers that the offence is of such a ‘serious 
natiire as to.necessitate the imposition of a greiter penalty 
than ig provided in Reguldtion No. 112, or if othet cireum- 
stances warrant such a course. the accused shall be given 
notice in writing of a date and time when the charge will 
be further inquired into, and in stich notice shall ‘be 
informed that he is required ‘to appedr at an inatiry to be 
held at the date, titme, and place nientioned in the notice, 
and called upon to notify whit wittiesses, if any, who are 
servants of the Administration he desires to call in_his 
defetice, ih order that arrangémeiits may be made for their 
dtteridaiice. - 

(2) Tf the accused desires to call any witness’ who is- 
not a servant of he Administration he may do so, but at 
his own expense and on his owii arrangement, 

(3) The attendance of any officer or employee who 
may be required. to give evidence on behalf: of any officer 
shall, on application by the officer concerned, be arranged 
for by the head or sub-head of the department in which 

- the accused officer is employed; arid the Administration 
‘shall pay the salary or wages and any necessary travelling 
expenses according to. tariff incurred by. such officers ot 
‘employéés while appearing as witnesses. A free pass for 
any ‘rail journey which a servant who. is appearing as a 

witness is required and authorized to make in that capacity, 
will also bé granted. oo 

(4) The evidence of witnesses resident more than 
twenty uiiles from ‘the plece at which the investigation is 

held may be taken by affidavit or otherwise as may be 

directed by the officer or officers conducting the inquiry. 

(5). At the: iniauiry the officer accusetl shall admit or 
deny the charge; he shall also. be afforded ai opportunity 
of stating his case; if the statements of the witnesses in 

support of ‘the charge ate riot adinitted by the accused the 

witnesses shall be heard aud the acctised shall be allowed 
to cross-examine them; the accused may call any other 
servant or other person as & Witriess in liia defence, arid the 

officer holding the inquiry miy put aiiy question that he 

wiay deem ‘iiecessary to any witness. All esseiitial eviden ce 

shall be duly recotded at.th& tithe and be signed by the 
officer holding tle inquiry, or if there be nioré than one, 

by the chairman, and as far as practicable by the witnésses. 

‘The officer reporting the miscdndiict shall not tike part 

in the inqiiry except as a witness.   
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onderhoofd van het departement zulks gerechtvaardigd. 
achten. Wanneer het niet bekend is waar een beambte is, 
zal de aanklacht en /of kennisgeving van schorsing geadres- 
seerd worden per geregistreerde brief naar het laatstbe- 
kende adres. 

(2) Zodra het antwoord op de klacht ontvangen wordt, 
of indien de beklaagde in gebreke blijft de klacht te beant- 
woorden binnen de tijd daardp aatigegeven, zal de ambte- 

- naar die de zaak behandelt, na behoorlike overweging van 
de getuigenis en verklaringen afgelegd, en mits de zaak 
niet blijkt een beslissing te verlangen dat vermindering 
van rang of loon, order betrekking te bedanken, of ontslag 
zal omvatten, of . 

(a) de ambtenaar vrijspreken ii welk geval de amb- 
tenaar volgens Vorm B in kennis gesteld zal 
worden, de order van schorsing, indien be- 
staande, opgeheven zal worden en enig loon 
gedurende het tijdvak van schorsing ingehou- 
houden aan hem zal terugbetaald worden; 

(b) beslissen dat de zaak een van-gering wangedrag 
is en de ambtenadr waarschuwen of berispen, of 
een boete niet te boven gaandeé tien shillings 
opleggen verkrijgbaar door inhouding van: 
salaris, zonder te eisen dat zodanige bestraffing 
in de staat van dienst van de ambtenaar opge- 
nomen zal worden; 

(c) een of meer van de volgende bestraffingen op- 
leggen, namelik een van het salaris, af te 
‘houden boete, verlies van loon gedurende 
schorsing (welke. zal insluiten nlaatselike-, 
klimaat- of andere toelage) of staken van loon- 
vermeerderingen; in de staat. van dienst van de 
ambtenaar opgenomen te worden, en in dat 
geval moet de misdaad stiptelik -uiteengezet 
wordeh op Vorm C; 

(d) beslissen dat een onderzoek moet gehouden 
worden én daarna voortgaan op de wijze uiteen- 

- _gezet in regulatie No. 113. 
- 248. (1) Thdieh de aitibtenaar de beschuldiging o1it- 
kent of in gebreke gebleven is daataan te beantwoorden, 
en de ambtenaar, de zaak behandélende, vah méning ig dat 
de misdaad vin zo ernstige aard is als de oplegging van 
een groter bestraffing, dan voorzien is in regulatie No. 112, 
noodzakelik te thaken, of indien andere omstandigheden 
stilke handelwijze_reclitvaardigen, zal aan de beklaagde 
kewthis in géschrifte geseven worden van een datum en 
tijd wanneer de beschuldiging nader zal worden orideér- 
gocht en zal daurin vermeld worden dat hij een ordér- 
zoek, te worden gehouden op datum, plaats en tijd in de 
kennis opgegeven, moet bijwonen, en opgeroepen wordt te 
melden welke getuigen, Indien enig. zijnde dienaren van 
de Administratie, hij in zijn verdediging wenst te roepen, 
ten einde dat schikkingen kunnen gemaakt worden voor 
hun tegenwoordigheid. 

(2) Indie dé beklasgde weénst enigé gétuize te roepen 
die niét in dienst van de Administratie is kan hij zulks 
doen, maar tegen éigén kosten efi op eigen schikkingen. 

(3) De tegenwoordirheid van énige anibtenaar of ge- 
employeerde, van wie verlangd wordt getuigenis ten be- 
hoeve vati shige ambteriaar te gover, kan of aanvraag door 
de bétrokket ambtenaar geregeeld worden door het hoofd of 
otiderlisofd van het depditéemerit waarin de beklaagde 
werkt, en dé Administratie zal adnsprakelik zijn voor het 
salaris of loon en enige nodige reiskosteh volgens tarief 
door ztilke ambténaren of geémployeerden belopeh terwijl 
als getuigen verschijnende. en vrije reispas voor enige 
reis per:spoor hetwélk een dienaar, die als getuige ver- 
schijnt benodigt en gemachtigd is te maken in die hoe- 
danigheid, zal eveneens uitgereiki worden: | 

(4) De getuigenis van getuigen wonende meer dan 
twirtie mijlen van de plaats alwsar het onderzoek gehou- 
den wordt, kan genomen worden per beédigde verklaring 
of anderszins als bevolen mag worden door de ambtenaar 
of ambtenaren die het onderzoek houden. 

_ _ (5) Bij het onderzoek moet de beschuldigde ambtenaar 
de klacht erkennen of ontkennen; hem zal ook gelegenheid 
moeten gegeven worden om zijn zaak voor te dragen; 
indien de verklaringen van de getuigen ter bevestiging van 
de beschuldiging niet erkend zijn door de beklaagde zullen 
de getyigen mondeling gehoord worden en de beklaagde zal 
hen kunnen kruisvragen; de beklaagde kan enig ander 
dienaar of ander persoon als getuige in zijn verdediging 
oproepen, en de ambtenaar belast met het onderzoek kan. 
enige vraag dat hij nodig moge achten aan enige getuige 
stellen. Alle wezenlike getitigeriig sal behdérlik dan ter 
tijdé opgeschieven ei gétekend worden doo dé aitibtenaat 
Kelast mist het onderzoek, of indien itieer dati é6n dan dent 
dé voorzitter en gover doenlik, door de setuigen. De 
ambteriaat dis de Kacht maakt #al geén deel in het onder- 
zoek temen- behalve als getuige. , 

X 
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(6) Any such inquiry inay be adjourned from time 
‘to time. 8 

(7) Failure or neglect on ihe. part of the accused to 
attend the inquiry or any part thereof, if due to circum- 
stances. within his control, may be dealt with as miscon- 
duct ‘under the’ Act, and shall not.invalidate the inquiry, 
provided the officer conducting the inquiry is satisfied that 
the notice referred to in paragraph (1) of this regulation 
has been duly served upon or delivered to the accused. 

| Wi4, Any officer.specified in Regulation No. 110 may, 
where it is necessary to’ do so, appoint one or more 
officers, other than the officer reporting the misconduct, 
to hold an inquiry under Regulation No. 118 of other 
inquiry of a simildr nature, and to act in all matters. | 
relating thereto as an officer empowered to deal with :the 
easé, save only that- instead of acquitting the accused or 
finding him guilty of the miscoriduct with which le is 
charged, such officer or officers shall report his or their ©. 

‘conclusions and recommendations upon the evidence to the 
officer by whom he or they were appointed to act. 

“LDS. After hearing all the evidence or considering the 
report of the officer or officers deputed to hold.the inquiry, . 
as the tase may be, the officer empowered tu deal with the - 
ease shall give his decision thereon, and shall ether 

(a) (i) acquit the officer, ii which event the officer 
shall be notified on Fort) B, the order of 
suspension, if any, shall be removed, and any 
emoluments withheld during the period of 
suspension sliall be paid to him; of 

(ii) decide that the case is one of minor misconduct 
and caution or censtire the officer, or impose 
a fine not exceeding ten shillings, recoverable 
by deduction from sdlary, without requiring 
that an entry of stich punishment be made on 
the officer’s record of service; 

(iii) Impose one or, more of the following penalties : 
A fitie recoverable by deduction from salary; 

- loss of pay whilst under stispension (which shall 
include local, climatic, or. other allowance), 
stoppage of incremetits in pay, reduction in 
pay, teduction in rank, grade, or class, order to 

_ resign office, or disiissal to be recdrded on the 
officer’s record of service. The offence for 
which the punishment is inflicted must be pre- 

“cisely set out.on Form C. No greater punish- 
ment than a fine of two pounds shall be inflicted 
upon an officer by any officer other than the 
General Manager, the Chief Civil Engineer, the 

_ Chief Mechanical Hngineer, an Assistant 
Getieral Manager, the Chief Railway Stote- 
keeper, and the Chief Accountant, and no officer 
whose’ substantive salary exceeds £260 per 

_.annum or who has had more than five years’ 
contiiiudus service shall be dismissed or ordered 

_ to resign the service without the approval of the 
~ General Matiager being first obtained ; 

(b) or if the offence calls for more severe punish- 
ment than the officer dealing with the case. is 
empowered to impose, refer the papers with his 
recommendation to a higher authority for 
decision. 

. 146. No servant who is charged in maiiner provided 
by Regulations Nos. 112 and 113 may appear by a legal 
adviser, nor shall he be’ entitled to a, copy of the record 
or proceedings, but he shall be eittitled to personal inspec- 
tion of the record or proceedings at any reasonable time. 

117. No fine levied’ under these regulations shall be 
of an uncertain amount, nor shall any redtictioh in pay 
apply for an unlimited period, except in cases of reduction 
in rank or grade, 

118. Any officer who is suspended and subsequently 

punished shall not be entitled to any pay (including any 
Ideal, climatic, or other allowance) during the period of 

suspension, but either full pay or a portion thereof and 

aiiy local, climatic, or other allowance operative may be 

allowed for the whole or any part’ of the period during   

“ 
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_ (6) Enig zodanig onderzoek kan van tijd tot tijd <er- 

daagd worden. oo 
(7) Verzuim of talatigheid ten aanzien' +an de be- 

klaagde het onderzoek of enig deel daarvan bij te wonen.. 
indien veroorzaakt’ door. omstandigheden binnen aijn 
macht, kan worden behandeld als wangedtag onder de Wet 
en zal het. onderzoek niet ongeldig maken, mits de ambte- 
naar die het. onderzoek leidt overtuigd is dat de kenttis- _ 
geving waarnaar in patagraaf (1) van deze regulatie ver- 
wezen wordt behoorlik op de beschuldigde gediend of aati: 
hem afgeleverd werd. 

lid. Enige ambtenaar benoemd in reculatie No. 110 
kan, waar nodig, een of meer ambtenaren, behalve de 
ambtenaar die het wangedrag rapporteert aanstellen om - 
een onderzoek te houden onder regulatie No. 118 of ander 
onderzoek van gélijke aard, en te handelen in alle desbe- 
treffehde zaken als eet atibtenaar gemachtigd de zaak té 
béhandelen, voorbehouden slechts dat in plaats van de 
beklaigde vrij te spreken of hem schuldig aan wangedrag 
waarvan hij beschuldigd is te vitiden zulk ambtetaar of 
ambtenaren hun konklusies op de getuigenis aan de ambte- 
naar door wie hij of zij adngesteld werden, sullen tappor- 
teren. , Lo Ot : 

_ U5. Na al het gétuigenis gehoord te hebben of ‘het 
verslag vait de ambtenaar of ainbtetiaren benoeémd om het 
ondlerzdek te hotiden overwogen te hebbeii, zoals het geval 
nag Ziji, zal de ambtetiaar getiiaclitigd de zaak te be- 
handelen zijn beslissing daarover geven, eti zal df 

(a) (i) de ambtenaar vrijspreken, it wélk geval de 
aitibtehaar vermeld moet worden velgens 
Voirm B, de orde van schorsitig, indien enig, 
zal opgeheven worden, en het ingehouden 
loon gedtirende de tijd vaii schorsing aan 
hem zal uitbetaald worden; 

(ii) beslisseti dat de zaak een van geting wange- 
drag is en de anibtenaar waarschuwen of 
berispen, of eén boete niet te boven gaande 
tien shillings oplezgén, verkrijebaar door 
inhouding vani salaris of loon zoals het geval 
nidg zijn, zdidér te verordenen dat in de 
staat van -dienst van de ambtenhaar zodanige 

os bestraffing opgenomen zal worden; 
-, * (iii) é6n of meer van de volgende bestraffingen 

: opleggen: “Een van loon af te howden hoete, 
verliés van loon gedurends svhorsitig: (wélke 
zal insluiten plaatselik-,.klimaat- of andere 
toelage) ;. staking van loonvermeérderingen ; 
vermindering van loon; verlaging in rang, 
graad of klas, order zijn ambt te bedanken, 
of ontslag, te worden opgenomen in de staat 

. van diefist, vin de ambtenaar. De misdaad’ 
waarvoor de straf opgelegd wordt moet stipt 
opgegeven wordén op Vorm C. Geen grotere 
straf dan een boete van twee pond zal op een 
ambtenaar opgelegd worden door enig amb- 
tenaar behalve dé Algemene Bestuurder, de 

- Hoofd Civiele-ingenieur, de Hoofdwerk- 
tuigkundige Ingenieur, een Assistent Alge- 
mene Bestutrder, de Hoofdspocrwagmaga- 
zijnmeester, én. de Hoefdboekhouder, en 
geén aitibtenaar wiens werkelike salaris 
£260 per jaar te boven gaat of welke meer 
dan vijf jaar onafgebroken dienst gehad 
heeft, ontslagen of bevolen zal worden de’ 
dienst te bedanken zonder de voorafgaanide 
goedkeuring van de. Algemene Bestuurder. 

(6) df indien de misdaad ernstiger straf vereist dan 
de ambtenaar, die de zaak behandelt, kan op- 
leggen, de dokumenten met zijn aanbeveling 
naar een hogere autoriteit voor beslissing ver- 
wijzen. 

116: Geen dienaar, die berchuldied is op de wijze 
uéeergelegd in. regulaties Nos: 112 en 118, kan door widdel 
van een rechisgeleerde verschijnen, noch zal hij gerechtigd 
aijn op een kopie van de notulen, maar bij zal gerechtigd 
mijn persoonlik de notulen op enige redelike tijd na te 
gaan. , 

117. Geet boete onder deze regilaties opgelegd zal 
van onzeker bedrag zijn, noch zal enige aftrekking vai 
loon voor een onbeperkt tiidvak gelden, behalve in g6- 
vallen van verlaging in raiig of graad. 

118. Geen amibtenaar die geschorst en later gestraft 
wordt zal gerechtig¢d zijii op eriig loon (insluitende plaatse- 
like-, klimaat- of andere toelage) gedurende het tijdvak van 
schorsing,; maar of volle loon of een deel daarvan en enig 
plaatselike klimaat- of ander toélage van kracht, kan toe- 
gelaten worden voor bet geheel of enig deelte van het tijd- — 
vak gedurerde welke hij onder schotsing is, voorbehouden
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which the officer is under suspension, provided the circum- 
stances are such as, in the discretion of the officer dealing 
with the case, warrant such special consideration. 

119. (1) (a) If any officer is placed under police arrest 
for any cause he shall ipso facto be regarded as under 
suspension from duty and the emoluments of his office and 
the suspension shall be continued until the decision of the 
court is given, unless such arrest does not interfere with 
his duty and the offence is not in the opinion of the head 
of his department a serious one. 7 

(b) If the officer who has been arrested is. sentenced | 
to imprisonment without the option of a fine, he shall be 
deemed to have been dismissed from the service as from 

. the date of his arrest and consequent suspension. 

(2) After the decision of the court has been given, and 
a lesser punishment than imprisonment without the 
option of a fine, has been imposed, or at such earlier time 
as may be deemed expedient, one of the officers specified 
in Regulation No. 110 shall consider the facts of the case 
and dispose of the matter as follows :— 

(a) Where the circumstances are such as to con- 
stitute misconduct he shall cause a charge in the 
.manner set out on Form A, or so near thereto 
as circumstances will permit.to be served upon 
the officer and thereafter the case shall be dealt 
with in the manner set forth in these regula- 
tions; or , 

(b) if the circumstances of the case are such as not 
to constitute misconduct he may then decide 
that the whole of the period during which the 
officer has been under suspension shall be with- 
out pay, or if there are circumstances justifying 
such a course, that such officer shall be paid 
in whole or in part for the period of suspension, 
or that the whole or any part of such period 
shall be regarded as Jeave of absence with pay 
if such leave is available to the officer con- 
cerned,-or as leave without pay, and shall 
advise that officer of the decision in writing. 

(3) Where an officer has been sentenced to imprison- 
ment without the option of a fine, and such sentence has 
been suspended for‘a specific period on good behaviour, .a 
head or sub-head of department may at his discretion 
suspend the operation of paragraph (1) () of this regula-- 
tion where in his opinion the circumstances justify such 
action, and may deal with the case under paragraph (2). 

120. Regulations Nos. 106 to 119 shall not apply to 
a Cape Contributor, a:Cape Fixed Establishment Servant, 
a Transferred Servant, or a Natal Servant attached to the 
permanent establishment of the Natal Civil Service, and 
such servants shall be dealt with in terms of section 
twenty-three of the Act. 

Form A. 

  

Reference: 

beet eteeseeteg ene cecuesteaenaeae ... Office, 

seen eatetesessaccesutsenseenenteens 19...... 

Forwarded through...... Le eee cee ee een ceeeeeseaenees 
Cuarcz or Misconpuct or a Serious Nature 

_ UNDER THE Discipline ReGuLatrons: 
Under sub-section ...... of section thirteen of the Rail- 

ways and Harbours Service Act, 1912, the undermentioned 
charge is preferred against you, and in terms of section 
fourteen of the said Act you are required to state in 
writing before ............. a.m. /p.m. on the... eee 
day of... Vececeeeeseneeens 19...... whether you admit or 
deny the charge, and to give any explanation you may 
desire to make. 

*You are suspended temporarily froni duty and from 
the emoluments of your office as from the 
19...... inclusive. 

- tCharge. 

- “If the servant is’ not suspended these remarks should: be 
deleted. : 

t Insert particulars of charge. 

  

dat de omstandigheden zodanig zijn als-naar de goedvin- 
ding van de onderzoekende ambtenaar zulke biezondere ; 
gunst te rechtvaardigen. . 

‘19. (1) (a) Indien enige ambtenaar in hechtenis ge- 
nomen wordt door de politie om enige reden, zal hij tpso . 
facto beschouwd worden als onder schorsing van dienst, en 
het loon van zijn ambt en de schorsing zal voortduren 
totdat de witspraak van het hof gegeven is; ‘tenzij sulke 
inhechtenisneming niet zijn dienst hindert en de misdaad _ 
naar mening van het hoofd of onderhoofd van zijn depar-' 
tement niet ernstig is. 

(6) Indien de ambtenaar die gearresteerd is, gevonnist 
wordt met gevangenisstraf zonder keuze van boete, zal hij 
beschouwd worden als ontslagen uit de dienst van af datum 
van zijn arrest en daaropvolgende schorsing. 

(2) Na de beslissing van het hof gegeven is en een 
minder straf dan gevangenisstraf zonder keuze van boete 
opgelegd is, of op zodanige vroeger datum als goedge- 
vonden mag worden, zal een van de ambtenaren genoemd 
in regulatie No. 110, de feiten van de zaak overwegen en 
als volgt behandelen :— 

(a) Waar de‘omstandigheden zodanig zijn als wan- 
gedrag wit te maken, zal hij een beschuldiging - 
volgens Vorm A of zona gelijk daaraan als 
omstandigheden toelaten, laten dienen op de 
geémployeerde en daarna zal de zaak afgehan- 
deld worden op de wijze uiteengezet in deze 
regulaties; of - 

. (b) indien de omstandigheden van het geval zodanig 
zijn als geen wangedrag uit te maken, dan zal 
hij beslissen of het gehele tijdvak gedurende | 
welke de ambtenaar onder schorsing geweest is 
zal zijn zonder loon, of indien er omstandig- - 
heden zijn zulke handelwijze rechtvaardigende, 
dat de ambtenaar zal worden betaald ten volle 

_ of gedeeltelik voor het tijdvak van scliorsing of 
dat het geheel of enig gedeelte van zulk tijdvak 
beschouwd zal worden als verlof met loon, 
indien zulk verlof beschikbaar is, aan de be- 
trokken ambtenaar, of als verlof zonder loon, en 
zal de ambtenaar van de beslissing in geschrifte 

os kennis geven. ; . 
(3) Waar een ambtenaar veroordeeld is tot gevangenis- 

straf zonder de keuze van een boete en zodanig vonnis 
voor een bepaalde tijd op goed gedrag opgeschort is, kan 
een hoofd of onderhoofd van departement naar goed- 
dunken de werking van paragraaf (1) (b) van deze regu- 
latie opheffen, waar de omstandigheden volgens zijn ziens- 
wijze zodanige handelwijze rechtvaardigen, en kan de 
zaak onder paragraaf (2) behandeld worden. . 

- ‘320. Regulaties Nos. 106 tot en met 119 zal niet van 
toepassing zijn op een Kaapse Bijdrager, een Kaapse Vaste 
Dienst Dienaar, een Overgeplaatste Dienaar of een Natalse - 
TDienaar verbonden aan de vaste dienst van de - Natal 
Civiele Dienst, en zodanige dienaren zullen behandeld 
worden in termen van artikel drie en twinttg van de Wet. 

  

Vorm A. 
Referentie............05- 

_ . ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN HAVENS. 
  

be cbtegeceeeeeaeeseenees Departement, 
beaeteueaees euenaeeaeeeeeeees Kantoor, 

ve ce eae tenes enceteeteeeaeeates Station, 
dese ceaceaeeeeeeeseceaes eneeenes 192... 

Door middel van...........cccccececeeeeeeeeeveeneneneens 
Kriacut van WanGepraG van Erawsticr AARD ONDER DE 

TUCHTREGULATIES. 

Onder onderartikel............... van artikel dertten van 
de Spoorwegen en Havendienst Wet, 1912, wordt de onder- 
genoemde klacht tegen u ingebracht, en in termen van 
artikel veertien van de genoemde wet wordt u verzocht 
schriftelik te verklaren voor...........66. SL eceeeeees V.M.-n.m. op 
We... e cee ee eeeee eee eee eees Gag Van... cece ee eee ee woe. 192... 
‘of u de klacht erkent of ontkent en elke uitlegging te 
geven, welke u mag wensen te maken. 

*U is tijdelik geschorst van dienst en van de ambts- 
voordelen van af d@........cccceccclececeeecseesnceeeeneeetees 192... 
inklusief. 

*Indien de dienaar niet geschorst is moeten deze opmerkingen 
doorgehaald worden. 

t Vul in biezonderheden van klacht. 

“
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Form B. 
Reference : 

Forwarded throngh...02s.clicheecteen veaeeees 

-:-  Crarce or Misconpuct oF 4 Srriovs Nature 
UNDER THE Discrprine REGULATIONS. 

  

_ With reference to the undermentioned charge made . 
against you on. the.........cccecceeeee ee eene ees eedeueecaveees day of 

I hereby notify. you that I find’ the charge has not been - 
established: 

+The order of suspension ‘made against you is there- 

~ 

fore -removed, and any emoluments withheld from you 
during suspension will be paid.to you in due course. 

  

* Insert: particulars of charge as origirially.made in Form A. 

+ If the servant has not been suspended these remarks should be 
deleted: 

. Form C. 

an . a a Reference ; 

  

SOUTH AFRICAN RAILWAYS AND HARBOURS, 

Forwarded through.........:-::::e1ee0 veetetnetens 

CHARGE or MIScoNDUCT UNDER THE DiscIPLinE 

REGULATIONS. 

  

I find you guilty of misconduct under section thirteen 

" of the Railways and Harbours Service Act, 1912, in that 

ON. be. ...ccce cece eeeee ee ee eee neneenneneees ay Of le ccceccceeeee ees 

19...... Obl eccceccesseessesceeteteentraaeee YOU cee Se eedeaeneeeees 

eee re reece te tere ee ere OTR ETRE REDO eR ESEO OEE SEH ERE SRR ERG rEHsaresererreesesse ns 

  

* Insert particulars of misconduct. 
+-Insert particulars of punishment. 

“18 

  

Vorm B. 
Referentie..............+ 

ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN HAVENS. 7’ 

sebicaaeseneneeeeeersees Departement, 

bese be eee eeee erate ees ..... Kantoor, 

bec ceecseeeneeeseeneseseenes Station, 
be eenea eset tence eneeendateeedees 192.. 

AAD. lille cee che ne cent ee nage 

_ Door middel van...........s cc ceeegene teense eeneneeee 

K LACH VAN Wance (DRAG VAN Enwsricn, “Aan ONDER. DE 

TUCHTREGULATIES. 

  

In verband . met de ondergenoemde klacht tegen u 

ingediend op de bese eerateeaeeeeta ‘dag: VOD eeevieceseet ser en sl 92., 

*K lacht. 

‘Deel ik:ti hierbij mede, dat de klacht niet gerecht- 

vaardigd 1s. 

t De “order tot schorsing van uw diensten is daarom 

: opgeheven; en enige loiien ‘van u afgehouden gedurende 

schorsing mullen u op tijd: betaald worden. 

  

/ *Vul in biezonderhedeit’ vant klacht, zoals corspronkelik ge- 
‘t+maakt in Vorm A. 

' + Indien: do-diénaar ‘niet geschorst Is moeten ‘deze opmeérkingen 
doorgehaald worden. 

Vorm C. Doe _ 

, Referentie......... eee 

‘AUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN Havens. 

ketenes deveeeeneeeeees Departement, _ 

Cece ae ten seer sane oases .. _Kantoor, 

becca eetees sepeeetee Station, 

beee cc eeee ua leeaaaeenenes eeeees 192.. 

AAD. coerce cee ee eter ee tenes 

Door middel van...c.cccccccccceeteccrsceverseeseeseeeens 

KLACHT VAN WANGEDRAG ONDER DE TUCHTREGULATIES. 

Tk. bevind u schuldig aan wangedrag onder artikel 

dertien van de Spoorwegen en Havens Dienst Wet, 1912, 

doordat op de.....ccccccsecese cent erence vent taeeeeeeeuees ‘lag van 

OMT.......65: p peeve baeneceaneees Se kees teens veh geeeweeseeeeees aevedeuee 

  

*Vul biezonderheden van klacht in. 

+ Vul biezonderheden van straf in.
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CHAPTER VIII. 

APPEALS. 

121. (1) Subject to the provisions of sub-section (6) 

‘of section fifteen of the Act, any officer against whom a 

decision has been given under the regulations governing 
Discipline (Chapter VII) by a superior officer, and who is 

dissatisfied with such decision, may 

(a) if he is employed in the Transportation Depart- 
. ment and the decision has been given by an 

officer below the rank of a Divisional Superin- 
tendent, appeal to the Divisional Superinten- 
dent or Superintendent, who shall carefully 
consider the appeal and give-a decision thereon 
within fourteen days, and if the officer be still 
dissatisfied, or if the original decision has been . 
given by the Divisional Superintendent or 
Superintendent, he may appeal by _ letter 
addressed direct to the Assistant General 
Manager; in the case of the South-West Terri- 
tory any appeal from the decision of the 

a. Director of Railways may be made by letter 
addressed to the General Manager ; 

(b) if he is employed in any other department, 
appeal by letter addressed direct to the head 

- of his department; . 

provided that any such appeal is dispatched within seven 
days from the day on which he receives notification of such 
decision. ‘ oe, 

(2) Thereupon the matter shall be carefully considered 
by the head of department concerned, and further evidence 

may be called and heard if need be, after which a decision 
shall be given. - ; . 

(3) If the head of department does not give a final 
decision upon the appeal within twenty-one days after the 
documents relating to the appeal have been delivered or 
posted to him, or in case the officer is not satisfied with the 

decision given, such officer shall have the right of appeal 
by letter addressed direct to the General Manager, and the 
General Manager shall submit the case to the Appeal Board 
referred-to in Regulation No. 128, provided that such right 
of appeal is exercised within ~-fourteen days after the 
decision of the head of department has been communicated 
to him. . 

122. (1) Any officer who has made a complaint in 
regard to the interpretation or application of the regula- 
tions and is dissatisfied with the decision given by the sub- 
head of department, may appeal by letter addressed direct 
to the head of his department. 

(2) The head of the department concerned shall give 
his decision, but should he not give a final decision upor 
the matter within twenty-one days after the documents 
relating to the complaint have been delivered or posted 

‘to him, or incase the officer is not satisfied with the 
decision given, such officer may in writing request the 
‘General Manager to refer his complaint to the Appeal 
Board referred to in Regulation No. 128, provided that 
such right of appeal is exercised within fourteen days after 
the decision of the head of department has been communi- 
cated to him. 

(3) The Administration or the General Manager, as 
- the case may be, may refer any complaint made by any 
officer in regard to the interpretation or application of the 
regulations to the. Appeal Board. : 

128. The Appeal Board shall be «ppointed by the 
- General Manager in terms of sub-sectivn (6) of section 
fifteen of the Act. as amended by section seven of Act 
No. 7 of 1914. The.servant representing the class of 
servants concerned shall he elected in manner set out in 
Regulation No. 129. . 

124. (1) The Appeal Board shall review any case or 
complaint submitted to it by the General Manager, hear 
such further or other relevant evidence as may be tendered. 
or as it may call for, and report its finding to the General 
Manager, who shall thereupon give his decision. —_ 

(2) No officer shall take part as a member of the 
Appeal Board in the hearing of any appeal by an officer 
in the department of which such officer may be the head 

_ or sub-head. . 

_ 125, If the officer is dissatisfied with the decision of 
the General Manager after the hearing of the case by 
the -Appeal Board he may, within thirty days from the 
date upon which that decision was given, request the 
General Manager to forward.the records of his case to the 
Railways and Harbours Board for its consideration, and 
the decision of that Board shall be final. 

  

HOOFDSTUK VIII. 
  

APPELLEN, 

12i. (1) Onderworpen aan de voorszieningen van 
onderartikel (6) van’ artikel vijftien van de Wet kan enig 
ambtenaar tegen wie cen beslissing gegeven is onder de 
Tuchtregulaties (Hoofdstuk VII) door een boven hem 
gestelde ambtenaar en die ontevreden is met zulke beslis- 
sing— 

(a) indien hij werkzaam is in het Transportatie- 
departement en de beslissing gegeven is door 
een ambtenaar onder de rang van Afdeling- 
superintendent, in hoger beroep komen 
(“appelleren’’) bij de Afdelingsuperintendent 
of Superintendent, die nauwkeurig het appél 
zal overwegen en een beslissing daarop binnen 
veertien dagen geven, en indien de ambtenaar 
nog ontevreden blijft, of indien de oorspronke- 
like beslissing gegeven is door de Afdeling- 
superintendent of Superintendent, kan hij 
appelleren per brief rechtstreeks gericht aan de 
Assistent Algemene Bestuurder; in het geval 
van de Zuidwest Protektoraat kan enig appél 
tegen de beslissing .van de Direkteur van 
Spoorwegen, gemaakt worden, per brief aan de 
Algemene Bestuurder gericht; 

(b) indien hij in enig ander departement werkzaam 
is, appelleren per brief gericht rechtstreeks aan 
het hoofd van zijn departement. 

Mits dat enig zulk appél ingezonden wordt binnen zeven 
dagen van af de dag waarop hij kennis ontvangt van z0- 
danige beslissing. ; 

- (2) Daarna zal de zaak nauwkeurig in overweging 
genomen worden door het hoofd van het bétrokken departe- 
ment, en kan verder getuigenis afgenomen worden, .indien 
nodig, waarna een beslissing gegeven zal worden. 

(3) Indien het hoofd van-het departement geen finale 
beslissing over het appél geeft binnen een en twintig dagen 
nadat de dokumenten in verband met het appél aan hem 
afgeleverd of gepost zijn, of ingeval de ambtenaar onte- 
vreden is met de gegeven beslissing zal zulke ambtenaar 
het recht van appél hebben door middel van brief recht- 
streeks aan de Algemene Bestuurder gericht, en de Alge- 
mene Bestuurder zal de zaak voor de Raad van Appél, ge- 
meld in regulatie No. 128, leggen, mits zulk recht van 
appél binnen veertien dagen na de beslissing van het hoofd 
van departement, aan hem medegedeeld werd. , 

122. (1). Enige ambtenaar die geklaagd heeft in ver- 
band met de uitlegging of toepassing van de regulaties en 
ontevreden is met de beslissing gegeven door het onder-. 

‘ hoofd van. departement, kan appelleren per brief recht- 
streeks gericht aan het hoofd van zijn departement. 

_ (2) Het betrokken hoofd van departement, zal zijn be- 
slissing geven, maar indien hij geen finale beslissing geeft 
binnen een en twintig dagen nadat de dokumenten in ver- 
band met de klacht aan hem afgeleverd of gepost werden, 
of indien de ambtenaar niet tevreden is. met de gegeven 
beslissing, mag zodanige ambtenaar in geschrifte de Alge- 
mene Bestuurder verzoeken zijn klacht naar de Raad van 
Appél, vermeld in regulatie No. 123, te verwijzen, mits 
zodanig recht van appél binnen veertien dagen nadat de 
beslissing van het hoofd van departement aan hem mede- 
gedeeld werd, uitgoefend wordt. . 

(3) De Administratie of-de Algemene Bestuurder, zo- 
als het geval mag zijn, kan enige klacht, door een ambte- 
naar ingediend in verband met de uitlegging of toepassing 
van de regulaties, naar de Raad van Appél verwijzen. 

123. De Raad van Appél zal aangesteld’ worden door 
de’ Algemene Bestuurder volgens onderartikel (6) van 
artikel vijftien van de Wet, zoals gewijzigd door artikel 
zeven. van Wet No. 7 van 1914. De dienaar vertegen- 
woordigende de klas van betrokkene dienaren zal gekozen 
worden volgens regulatie No. 129. . 

124. (1) De Raad van Appél zal enige zaak of klacht, 
door dé Algemene Bestuurder bij hem ingediend, beoor- 
delen, zodanig verder of ander getuigenis verhoren als 
voorgelegd mag zijn of het. moge vereisen, en ‘zijn uit- 
spraak melden aan de Algemene Bestuurder, die dan zijn 
beslissing zal geven. 

(2) Geen ambtenaar: zal deel nemen als lid van de 
Raad van Appél met het verhoor van enig appél door een 
ambtenaar in het departement waarvan hij het. hoofd of 
onderhoofd is. _ 

125. Indien de ambtenaar ontevieden is met de beslis- 
sing van de Algemene Bestuurder, na het verhoor der zaak 
door de Raad van Appél, kan hij binnen dertig dagen van 
af de datum waarop die beslissing gegeven was de Alge- 
mene Bestuurder verzoeken de notulen van zijn zaak te 
zenden naar de Spoorweg- en Havenraad voor zijn over- 
weging, en de beslissing van die Raad-zal finaal zijn. 

Ww
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126. All notices of appeal shall be made in writing 
and shall clearly set forth the reason for the appeal, and 
must be dispatched in a sealed envelope addressed to the: 
officer to whom the appeal is made. The decision in regard 
to the appeal shall be communicated to the appellant. 

127. (1) When an officer lodges an appeal under these 
regulations against any decision of the head of his depart- . 
ment, the General Manager shall, as soon as possible there- 
after, fix a time and place for the hearing of such appeal, 
and notice thereof in writing shall be given to the appel- 
lant, 

(2) If the whereabouts of the appellant is unknown, 
the notification of the time and place at which the appeal . 
will be investigated shall be posted by registered letter 
to his last known address. . 

(3) In the event of failure or neglect of the appellant 
to appear and on.proof of the proper notice having been 
given or posted to the appellant as aforesaid the case may 
be investigated and dealt with in his absence and on the 
available evidence. ; 

128. (1) evidence taken ata Departmental Inquiry'at 
which the appellant was present and had an opportunity 
of hearing and of giving evidence may be admitted: 

(2) “Any additional evidence submitted or to be called 
for in respect of any charge preferred against any officer 
shall be heard in the presence of such officer. 

(3) The evidence of witnesses resident more than 
twenty miles from the place of the sitting of the Appeal 
Board may be taken by affidavit or otherwise as may be 
directed by the Appeal Board. 

129. In order that the servants elected to the Appeal 
- Board shall be representative of the section of the staff to. . 
which the appellant belongs, they shall be elected in the 
following manner :— 

(i) One’ officer shall be elected by salaried officers 
to sit on the Appeal Board to examine app-'’s 
made by any of such officers. 

(ii) One employee shall be elected by the Artisans, 
Skilled Labourers, and Labourers classified in 
the Artasan Pay Schedule from the employees 
classified in that schedule to sit on the Appeal 
Board to examine appeals made by any of such 
employees. 

(i) One employee shall be elected by Drivers, 
Firemen, Guards, and Ticket Examiners from 
the employees classified in these grades to sit 
on the Appeal Board to examine appeals made 
by any of such employees. 

(iv) One employee shall be elected by employees 
classified in the Employees’ Pay Schedule from 
the employees classified in that schedule to sit 
on the Appeal Board to examine appeals made 
by any of such employees. i 

. : i 

(v) In order to provide alternates to act for the fore- 
going elected members in the event of any such . 
members being unable to act owing to sickness 
or other cause, each voter will, except in the 
case provided for in paragraph (vi) of this 
regulation, be required to vote separately for 
one member and one alternate. The candidate 
as member who receives the largest: number: of 
votes from the section of servants entitled' to 
vote for him shall be declared elected as member 
for that section of servants, and the candidate. 
as alternate who receives the largest number . 
of votes shall be deemed to be elected as alter- 
nate. A servant submitting himself for elec- 
tion to the Appeal Board must himself elect: to 
stand as a candidate either as member or alter- 
nate, but may not stand for both positions. ; 

(vi) In the event of one candidate as member or one 
candidate as alternate only being nominated, to 
represent any section of the staff, the unopposed 
candidate shall be deemed to be elected: as 
waemhgr or alternate ag the case may be. 

  

126. Alle kennisgevingen van appél moeten in ge- 
schrifte zijn en moeten duidelik aangeven de redenen voor 
het appél, en moeten afgezonden worden in een gesloten 
koevert gericht aan de ambtenaar bij wie geappelleerd 
wordt. De beslissing in verband met het appél zal aan de 
appellant vermeld worden. 

127, (1) Wanneer een ambtenaar een appél indient 
onder deze regulaties tegen enige beslissing van het hoofd 
van zijn departement, zal de Algemene Bestuurder zo 
spoedig mogelik daarna, een tijd en plaats bepalen voor 
bet verhoor van gulk appél, en hiervan moet kennis in ge- 
schrifte gegeven worden aan de appellant. 

(2) Indien het dan .ter tijde adres van de appellant 
onbekend is, zal de kennisgeving van de tijd en plaats van — 
het verhoor van zulk appél met de post per geregistreerde 
brief verzonden worden naar zijn laatstbekende plaats van 
adres. 

(8) Ingeval van verzuim of nalatigheid door de amb- 
tenaar te verschijnen, en tegen bewijs dat de behoorlike 
kennis gegeyen of gepost is aan.de appellant als voorzegd, 
kan de zaak onderzocht en behandeld worden in zijn af- 
wezigheid en op de beschikbare getuigenis. 

' 128. (1) Getuigenis afgenomen bij een departementaal 
onderzdek, waarbij de appellant tegenwoordig was en ge- 
gelegenheid had getuigenis te horen en te geven, kan toe-. 

‘ gelaten worden. 
(2) Enig verder getuigenis voorgelegd of te worden 

verhoord ten opzichte van enige beschuldiging gemaakt 
tegen enige ambtenaar zal: afgenomen worden in tegen- 
woordigheid van zulke ambtenaar. 

(3) Het getuigenis van getuigen woonachtig meer dan’ 
20 mijl van de plaats van zitting van de Raad van Appél 
kan afgenomen worden onder beédigde verklaring of an- 
derszins zoals door de Raad van Appél moge aangegeven 
worden. 

' 429. Opdat de dienaren verkozen tot de Raad van- 
Appél vertegenwoordigers mogen zijn van de afdeling van 
het personeel waarbij] de inberoepkomende werkzaam is, 
zullen zij op de volgende wijze verkozen worden : — 

(i) Hén ambtenaar zal door het ambtenaarspersoneel 
verkozen worden om deel uit te maken van de 
Raad van Appél welke enig appél, ingediend 
door ambtenaar, zal onderzoeken. 

(ii) Eén geémployeerde zal door de Handwerks- 
heden, Bedreven Arbeiders en Arbeiders ge- 
rangschikt onder de Handwerkslieden Betaal- 
schedule van uit de geémployeerden, in die 
schedule ingedeeld, verkozen worden, om deel 
uit te maken van de Raad van Appél welk een 
appél, door een of ander van zodanige geém- 
ployeerden ingesteld, zal onderzoeken. 
Hén geémployeerde zal door de Machinisten, 
Stokers en Kondukteurs en Kaartjesonder- 
zoekers van uit de geémployeerden, onder deze 
graden ingedeeld, verkozen worden, om deel uit 
te maken van de Raad van Appél welke een 
appél, door een of ander van zodanige geém- 
ployeerden ingediend, zal onderzoeken. 

(iv) Hén geémployeerde zal door geémployeerden 
onder de Geémployeerden Loonschedule ge- 
rangschikt, van uit de onder die schedule inge- 
deelde geémployeerden verkozen worden om 
deel uit te maken van de Raad van Appél welke 
een appéel, door een of ander van zodanige geém- 
ployeerden ingediend, zal onderzoeken. 

(v) Ten einde voorziening te maken voor plaats- 
vervangers om voor bovenstaande verkozen 
leden op te treden ingeval enigeen van zodanige 
leden ter oorzake van ziekte of anderszins niet - 
in staat is op te tredén, zal van ieder stemge- 
rechtigde verlangd worden behalve het geval ge- 

_ regeld in paragraaf (vi) van deze regulatie af- 
zonderlik voor een lid en een plaatsvervanger te . 
stemmen. De kandidaat als lid die het grootste 
aantal stemmen ontyangt van de afdeling van 
dienaren, gerechtigd voor hem te stemmen, zal 
geacht worden lid te zijn voor die afdeling van 
dienaren, en de kandidaat als plaatsvervanger, 
die het grootste aantal stemmen verkrijgt, zal 
beschouwd worden als plaatsvervanger gekozen 
te zijn. Hen dienaar die zich verkiesbaar stelt 
vocr de Raad van Appél moet besluiten of hij 
zich als lid of als plaatsvervanger -verkiesbaar 
stelt, doch mag zich niet voor beide posities 
verkiesbaar stellen. . 

(vi) Ingeval een kandidaat als lid en een als plaats- 
vervanger genomineerd worden om. enige afde- 
ling van het personeel te vertegenwoordigen, 
zal de onbestreden kandidaat geacht worden 
verkozen te zijn als lid of plaatsvervanger, 
naardat het geval mag zijn. 

(iii ~~
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(vii) Notice of every election shall be published. in 
the Weekly Notice. - 

(viii) Candidates for election must be servants who 
are stationed within a distance of one hundred 
miles of Johannesburg. 

Servants 21 years of age and over and servants 
on the permanent staff under 21 years of age 
will be entitled to vote, but temporary servants 
under 21 years of age shall not be entitled to 
vote. 

(x) A Returning Officer and two scrutineers shall 

be appointed by. the General Manager to conduct 
each election. 

(xi) At least forty-two days prior to any election of 

elected members of the Appeal Board, the 

Returning Officer shall send printed notices or 

circulars to the servants entitled to vote calling 

for the nomination of such number as may be 

necessary of candidates as member and alter- 
nate respectively representative of each class 

of servants, to be sent to him on or before a date 

to be fixed by him and not being less than six- 

teen days before the date of the election. 

(xii) The names of the candidates nominated for 
election must be submitted on the prescribed 
Form D; which must be signed by not less than 
six or more than ten other adult servants who 
are members of the section of the staff entitled 
to vote for such candidates. The form shall 
also be signed at the foot by the candidates, 
who shall thereby assent to their candidature 
and shall undertake to perform the duties of the 
office to which they may be elected, either as 
members or alternates, as the case may be. The 
proposal form thus completed must be for- 
warded to the Returning Officer so as to reach 
him not later than the date fixed for receiving 
nominations. 

(ix ~
~
 

(xiii) The Returning Officer shall cause to.be cireu- 
lated to every servant who is entitled to vote for 
the respective candidates a printed form of 
voting paper containing © 

(a) the name of eacli candidate, showing 
memberg.and alternates separately ; 

(b) the section of the staff in respect of which 
such candidate is proposed for election ; 

(c) the date and place of election, and the ; 
time at which the election shall close; 

(d) short instructions as to the manner in which 
the form is to be completed and sent im 
to the Returning Officer. 

(xiv) Every servant is required to vote for one candi- 
date as member and one candidate as alternate 
in the section in which he is entitled to vote, 
and shall complete his. voting paper in. the 
following manner :— 

(a) by placing a cross in the appropriate place 
opposite the name of the candidate he is 
voting for; 

(b) by signing the voting paper at the foot | 
thereof ; 

(c) by stating in the appropriate place his 
occupation and the place and date of the 
completion of the voting paper. 

When so completed it must be sent in a 
closed envelope to the Returning Officer. 

Not more than one vote may be east for a 
candidate as memler and one vote for a candi- 
date as alternate. : 

(xv) Voting papers not conforming to the require- 
' ments mentioned in paragraph (xiv) or which 

are not received by the Returning Officer by the- 
prescribed date will be disqualified. 

(xvi) After the time mentioned for. the closing of 
the election the Returning Office shall open 
and count the voting papers in the presence of 
the scrutineers. The scrutineers shall then   

(vii) Kennis van elke verkiezing zal gegeven worden 
in de Wekelikse Kennisgevingen. 

(viii) Kandidaten voor verkiezing moeten dienaren 
zijn die gestationeerd zijn binnen een afstand 
van een honderd mijl van af Johannesburg. 

(ix) Dienaren van 2l-jarige leeftijd en over, en 
dienaren van het vaste personeel onder 21 jaar, 
gullen gerechtigd zijn te stemmen, doch tijde- 
like dienaren onder 21 jaar zullen niet gerech- 
tigd zijn te stemmen. 

(x) Ken Verkiezingsambtenaar en twee stemap- 
nemers zullen door de Algemene Bestuurder 
aangesteld worden om elke verkiezing te leiden. 

(xi) ‘Ten minste twee en veertig dagen voorafgaande 
aan enige verkiezing van de gekozen leden van 
de Raad van Appél zal de Verkiezingsambte- 
naar gedrukte kennisgevingen of cirkulaires 
aan stemgerechtigde dienaren toezenden waar- 
bij oproeping plaats heeft voor de benoeming . 
van zulk aantal kandidaten als lid en plaats- 
vervanger respektievelik, vertegenwoordigende 
elke klas van dienaren als nodig moge zijn 
welke op een door hem vast te stellen datum, 
niet later dan zestien dagen védér de datum van 
de verkiezing, aan hem toegezonden moet 
worden. 

(xii) De namen van de kandidaten, ter verkiezing 
voorgesteld, moeten op het voorgeschreven voor- 
stellingsformulier D overgelegd worden, welk 
formulier door niet minder dan zes of meer dan 
tien andere volwassene dienaren, leden van de 
afdeling van het personeel gerechtigd om voor 
zodanige kandidaten te stemmen, ondertekénd’ 
moet worden. Het formulier zal eveneens aan 
de voet door de kandidaten ondertekend worden 
die daarbi] toestemming tot hun kandidatuur 
geven en aannemen, indien verkozen, de plich- 
ten van het ambt waartoe zij verkozen mogen 
worden hetzij als leden of plaatsvervangers naar 
het geval mag zijn te zullen vervullen. Het 
aldus ingevulde voorstellingsformulier moet, 

ten einde aan te komen niet later dan de datum, 
als voor ontvangen van benosmingen bepaald, 
aan de Verkiezingsambtenaar toegezonden 
worden. 

(xiii) De Verkiezingsambtenaar zal aan ieder 
dienaar gerechtigd voor de respektievelike kan- 
didaten te stemmen, een gedrukt stembriefje 
doen toekomen, bevattende— 
(a) de naam van ieder kandidaat, leden en 

plaatsvervangers respektievelik aange- 
vende; 

(b) de afdeling van het personeel waarvoor zo- 
danige kandidaat ter verkiezing voorge- 
steld wordt; 

(c) datum en plaats van verkiezing en het tijd- 
stip waarop de verkiezing zal sluiten; 

(e) beknopte voorschriften betreffende de wijze 
waarop het formulier moet ingevuld en aan 
de Verkiezingsambtenaar toegezonden 
worden. 

(xiv) Elke dienaar wordt verwacht voor een kaudi- 
daat als lid en een als plaatsvervanger te stem- 
men in de afdeling waarin.hij gerechtigd is te 
stemmen, en zijn stembriefje in te vullen op de 
volgende wijze— , ‘ 
(a) door het plaatsen van een kruis ter aange- 

wezene plaatse naast de naam van de kan- 
didaat voor wie hij wenst te stemmen; 

-(b) door het stembriefje aan de veet te onder- 
tekenen ; 

(c) door op de daarvoor bestemde plaatsen zijn 
bercep en de plaats en-datum van invulling 
van het stembriefje te vermelden. 

Wanneer aldus ingevuld moet het stembriefje 
in een gesloten omslag aan de Verkiezingsamb- 
tenaar toegezonden worden. Niet meer dan é6én 
stem mag voor een kandidaat als lid en één stem 

_ voor een kandidaat als plaatsvervanger uitge- 
bracht worden. , 

(xv) Stembriefjes die niet voldoen aan de vereisteu 
vervat in paragraaf (xiv), of die nict op de voor- 
geschreven datum aan de Verkiezingsambtenaar 
toegezonden zijn, zullen van onwaarde ver- 
klaard worden. , 

(xvi) Na afloop van de tijd als voorgeschreven vecr 
de sluiting van’ de verkiezing zal de Verkie- 
zingsambtenaar in tegenwoordigheid van de 
stemopnemers de stembriefjes openen en tellen. 
De stemopnemers zullen vervolgens de stemmen
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count the votes and prepare a return showing 
the number of .voles recorded for each candi- 
date as member and each candidate as alter- 
nate, and shall thereupon certify as to the 
candidates who have received the largest 
number of votes. The certificate of the 
scrutineers shall be countersigned as correct 
by the Returning Officer, and it shall there- 
upon be conclusive evidence of the election of 
the candidates named therein as members or 
alternates for members of the Appeal Board. 

The returning officer may declare the result 
of the poll at the place of election immediately , 
such result has been ascertained. 

(xvii) Should the scrutineers doubt the validity of 
any voting paper or the right of the person 
who appears to have signed it to vote at the 
election, or should they find any irregularity 
which would appear to invalidate any voting 
paper, they shall at once refer it to the Return- 
ing Officer, who shall finally decide as to the 
admissibility or otherwise of such voting paper. 
If the Returning Officer decides that it is 
inadmissible it shall not be used and may forth- 

_with be destroyed. 

(xviii) The result of the election shall be notified by . 
the Returning Officer to the General Manager. 
and the certificate of the serutineers and of the 
Returning Officer shall be sent to him and shall 

' -be filed in his office. 

(xix) The General Manager shall in writing inform 
the persons elected of their clection, and the 
result of every election shall be published in 
the Weekly Notice. 

(xx) In the event of an equal number of votes being 
recorded in favour of any two candidates head- 
ing the poll, either as members or alternates, 
neither of them shall be deemed to have been 
elected, and the Returning Officer shall forth- 
with take steps to have. another election to fill 
the vacancy. 

(xxi) The notices and forms referred to in para- 
graph (xiii) of this regulation shall be for- 
warded to servants entitled to vote in such 
manner as the Returning Officer may consider. 
most convenient and expeditious, and need not 
be addressed to each tndividual. The non- 
receipt by a servant entitled to vote of any such 
notice or form shall not invalidate an election 
of elected members and alternates for members 
of the Appeal Board. 

180. (1) The elected members of the Appeal Board 
and their alternates shall hold office for a period of three 
years, provided they remain in the service of the Adminis- 
tration, and provided, further, that if any elected member 
or. alternate is found guilty of serious misconduct and 
seriously punished, or is: transferred from the class of 
servants he was elected to represent, his seat shall hecome 
vacant. 

(2) When any elected member is unable at any time 
through sickness or any other cause to carry out his duties 
as an elected member, the elected member’s alternate shall 
act for him. Any elected member or his alternate may at 
any time resign his office on giving notice in writing to 
the General Manager of ‘his intention to resign. 

181. (1) If an elected member of the Appeal Board 
or his alternate dies, or by notice in writing addressed to 

the General Manager resigns his office, ceases to be a 

servant of the Administration, ceases to belong to the class 
‘~f servants he was elected to represent, or is found guilty 

- "=e misconduct and seriously punished, his seat shall 
~ -nd a successor shall be elected: in manner 

‘sd who shall hold office for the residue 
* hig predecessor would have held 

“--mbher or an alternate for 
"an any case where   

tellen en een staat aantonende het op elke kan- 
didaat als Tid en plaatsvervanger uitgebrachte 
aantal stemmen, opmaken, en zullen daarna 
moeten -verklaren welke kandidaten het grootste 
aantal stemmen ontvangen hebben. De verkla- 
Ying van de stemopnemers zal als nauwkeurig 
door de Verkiezingsambtenaar medeonderte- 
kend worden, en zal daarna een overtuigend be- 
_Wijs uitmaken van de verkiezing van de daarbij 
genoemde kandidaten als leden of plaatsver- 
vangers van leden van de Raad van Appél. De 
Verkiezingsambtenaar kan het resultaat van de 
kiezing ter plaatse van de elektie, onmiddellik 
nadat zodanig resultaat bekend is, verklaren. 

(xvii) Indien de stemopnemers twijfel koesteren be- 
treffende de geldigheid van enig stembriefje of 
het recht tot stemmen van de persoon welke 
blijkt dit ondertekend te hebben of indien 23j 
enige onregelmatigheid, hetwelk blijkbaar enig 
stembriefje van onwaarde zou doen zijn, aan- 
treffen, zullen zij dit onmiddellik naar de Ver- 
liezingsambtenaar verwijzen, welke uiteindelik 
betreffende de al of niet geldigheid van zodanig 
stembriefje beslissen zal. Indien de. Verkie- 
zingsambtenaar beslist dat het ongeldig is, zal 

het niet gebruikt doch onmiddellik vernietigd 
_ worden. 

(xviii) De uitslag van de verkiezing zal zonder ver- 
wijl-door de Verkiezingsambtenaar aan de Alge- 
mene Bestuurder bekend gemaakt, en het certi- 
fikaat van de stemopnemers en dat van de Ver- 
kiezingsambtenaar aan hem toegezonden en in 
zijn kantoor bewaard worden. 

(xix) De Algemene Bestuurder zal de verkozeii 
personen in geschrifte van hun verkiezing ver- 
wittigen en zal elke verkiezing in de ‘‘ Weke- 
likse Kennisgeving’’ ter kennisse gebracht 
worden. 

ixx) In het geval dat een gelijk aantal stemmen 
ten gunste van enige twee kandidaten aan het 
hoofd van de lijst uitgebracht wordt, hetzij als 
lid of plaatsvervanger, zal geen van hen be- 
schouwd worden verkozen te zijn en zal de Ver- 
kiezingsambtenaar zonder verwijl stappen 
nemen voor het houden van een andere verkie- 
zing ten einde de vakature op te vullen. 

(xxi) De kennisgevingen en formulieren, waarnaar 
in paragraaf (xii1) van deze regulatie verwezen 
wordt, zullen aan stemgerechtigde dienaren op 
“odanige wijze als de Verkiezingsambtenaar het 
meest geschikt en vlug moge voorkomen, toege- 
zonden worden, en zullen niet aan elkeen in het 
biezonder geadresseerd behoeven te worden. 
De niet-ontvangst van zodanige kennisgeving 
of formulier door een stemgerecntigd dienaar . 
zal een verkiezing van leden en plaatsvervan- 
gers van leden voor de Raad van Appél niet 
van onwaarde doen zijn. 

180. (1) De gekozen leden van de Raad van Appél en 
. diens plaatsvervangers zullen hun ambt bekleden voor een 
. tijdperk van drie jaren, onder voorbehoud dat zij in de 
dienst der Administratie blijven, en verder dat indien enig 

'' gekozen lid of plaatsvervanger schuldig aan ernstig wan- 
gedrag bevonden en ernstig gestraft wordt of overgeplaatst 

is uit de klasse van dienaren hij gekozen werd te vertegen- 
woordigen zal zijn plaats vakant worden. 

(2) De plaatsvervanger zal optreden voor het gekozen 
lid, wanneer deze op enige tijd door ziekte of door enige 
,andere oorzaak verhinderd is in het, vervullen van zijn 
‘plichten als gekozen lid. Het gekozen lid of diens plaats- 
vervanger kan te eniger tijd zijn ambt neerleggen door 
‘schriftelik aan de Algemene Bestuurder kennis te geven, 
dat hij voornemens is af te treden. 

181. (1) Indien cen gekozen lid van de Raad van 
Appel of diens plaatsvervanger sterft, of zijn ambt neer- 
legt bij schriftelike kennisgeving gericht aan de Algemene 

Bestuurder, of ophoudt een dienaar van de Administratie 

te zijn, ophoudt te behoren aan de klasse van dienaren 
welke hij gekozen werd te vertegenwoordigen, of schuldig 
aan ernstig wangedrag en ernstig gestraft wordt, zal zijn 

- plaats vakant worden en een opvolger zal op de bovenom- 
‘ schreven wijze gekozen worden die het ambt zal bekleden 
. voor het overblijvend gedeelte van het tijdperk gedurende 

hetwelk zijn voorganger dat zou bekleed hebben indien hij 

‘een lid of plaatsvervanger van een lid van gezegde Raad 

ou geweest zijn, onder - voorbehoud dat in enig geval 

7
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the seat of an elected member or an alternate becomes 
vacant within six months of the ordinary election the 
member elected to fill the vacancy shall continue in office 
until the end of the next succeeding period of three years. 

(2) If the position of a member becomes vacant and 
an alternate accepts nomination as a candidate for election 
to such position, such acceptance shall be regarded: as 
notification to the Administration that he intends to resign 
his position as an alternate from the date on which the 
election for the position of member takes place, whether 
he is elected or not, aud the Returning Officer shall forth- 
with notify to the section of the staff concerned that the 
‘position of alternate will also fall vacant, and shall call 
for nominations and proceed with the election for both 
positions in the manner hereinbefore prescribed. 

132. Nothing in these regulations shall prevent the 
General Manager from forwarding to the Appeal Board 
for consideration and report any appeal or complaint made 
against a decision of the General Manager under the regu- 
lations governing discipline (Chapter VIT) or under any 

. of the laws or regulations referred to in section twenty- 
three of the Act, when in his opinion the circumstances 
justify such a course. 

Fors D. 

Soura Arnican Ratiways and Harpovurs. 

Appeal Board for the Section of the Staff whose occupations 

are graded iM thE... cee eee essen Pay Schedule. 

Nomination of Candidates for Election as Member and 
Alternate for, the Member of the Appeal Board to be 
appointed under section fifteen (6) of the Railways 
and Harbours Service Act, 1912, as amended by 
sections seven and eight of the Railway Strike and 
Service Amendment Act, 1914. - 

Name of candidate as member............. cc cceceee cee eee ent eee ene 

Grade... ccc cccee cece eee e eee re scence eeee gees eeee tence aeneee ieee nae 

Staton. ccccccecc cece eee eee eee ne eee SEE EEE EEE EEE 

Name of candidate as alternate............cccccceecee eens neni tees 

Grade........c cece e eee de eee tee eee enna eees vecucceauveteaeeeeetecteneenes ’ 

Staton. ....cccceceeeeeeees eben a teee ese e see eececeettuaeeeeenness 
      

Grade of 
Employment. 

Signature of Servants making enti 
the Nomination. Station. 

  

    
  

Candidates’ Acceptance of Nomination. 
We hereby agree to stand for election as member and 

‘alternate for the member respectively of the Appeal Board 

to be appointed under the Act for the..............cceee cee eeee 

Section of the Staff. 

Signature of candidate as member.............c0ccceeeseeeeee eens 

Grade........cecceeeeeeneeeees bee e eee e eee ee nee nee eee ease ete een ete ete tens 

Station... eee ee ect en teeta e cette eelenee ee nenenne tenes eeeeeee 

Date. ..cccccccccccescsscsssaeeseeeeseeeseeseesecceecseetscsttesseeauteres 

Signature of candidate as alternate...........0. eee 

Grade... ccccecceccecceeceneee eee eena een eees Veeeeceseeeceeseetstesessatens 
Statbon cece cece cece eee eee eee re een Ene eee 

Date. 0... l icc ccc cece erent eee een nnn e ee enone nena t eee 

‘CHAPTER IX. 

MISCELLANEOUS. 

188. (1) If an officer who is a member of the Super- 
annuation Fund be compelled, before he has contributed 
in respect of a period of ten years, to retire by reason of 
severe bodily injury, or permanent ill-heaith, or physical   

waarin de plaats van een gekozen lid of een plaatsvervan- 
ver openvalt binnen zes maanden- voor de gewone ver- 
kiezing het lid dat gekozen wordt de opengevallen plaats 
te vullen zijn ambt 2zal.blijven bekleden tot het eimde van 
het eérstvoleende tijdperk van drie-jaren. 

(2) Ingeval het ambt van een lid openvalt en een 
plaatsvervanger benoeming als kandidaat voor verkiezing 
tot zodanig ambt aanneemt, zal zodanige aanneming be- 
schouwd worden als kennisgeving aan de Administratie, 
dat hij het voornemen heeft zijn ambi als plaatsvervanger 
neer te leggen van af de datum waarop de verkiezing voor 
het ambt van lid plaats vindt, indien bij al of niet ver- 
kozen wordt, en zal de verkiezingsambtenaar zouder ver- 
wijl de daarbij betrokken afdeling van het personeel te 
kennen geven dat het ambt van plaatsvervanger eveneens 
open zal vallen-en zal voor benoemingen vragen en op de 
bovenomschreven wijze met de verkiezing voor heide 
ambten voortgaan. 

132. Niets in deze regulaties vervat zal de Algemene 
Bestuurder verhinderen om naar de Raad van Appel voor 
overweging en rapport te zenden enig appél of klachte ge- 
maakt tegen een beslissing van de Algemene Bestuurder 
onder de Tuchtregulaties (Hoofdstuk VII) of onder enig 
van. de wetten of regulaties waarnaar verwezen wordt in 
artikel drie en twintig van de wet, wanneer naar «ijn 
mening de omstandigheden zulke handelwijze rechtvaar- 
digen. 

Voran D, 

ZUIDAFRIKAANSE SPOORWEGEN EN TiAveNs. 
  

aap van APPEL voor DE AFDELING VAN HET PeRsongEL 
WIENS DIENSTEN INGEDEELD ZIJN IN DE...........c000008 
LoonsCHEDULE. : 

Benoemingen van Kandidaten voor verkiezing.als Ind of 
Plaatsvervanger voor het Lid van de Raad van 
Appél te worden aangesteld onder artokel vijftien 
(6) van de Spoorweg- en Havendienst Wet, 1912, 

. als geamendecrd door artikels zeven en acht van de 
poor taki } Vagztgy i, 1914 Spoorwegstaking en Dienst Wijzrgingswet, 1914. 

Naam van de kandidaat als Hd........ 0c cee cece eee eee eee eeee 

Grand ..c.cccccccce ccc cenae teens se eeeee ees Leceeeeeeeesecgereueees veeeeees 

Staton... .cccccceccccecccecceceecceceeeeserecteseseteueeeeetnnaess veneenee es 

Naam van de kandidaat als plaatsvervanger...........:.:0-: 

  

  

Handtekening van Dicnaren 
. . Station, 

die de Benoeming aanvragen. 
Graad van Werk. 

  

! 

  
  

Aanneming van Benoeming door Kandidaten, 

Wij zijn hiermede bereid om ons verkiesbaar te stellen 

als lid en plaatsvervanger van het lid respektievelik van de 
Raad van Appel, te worden benoemd onder de wet voor de 

Lissessssssseesseeeseee S@ktia van het personeel, 

Handtekening van kandidaat als Vid.......... cee pees 

HOOFDSTUK IX. 
  

GrMENGD. 

188. (1) Als een beambte, die lid * 
aanuatiefonds, verplicht .wordt -*" 
wegens ernstige lichaams~>" 
gezondheid of fysie~
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disability occdsioned in either case without bis own default, 
the gratuity payable to him by the Administration out of 
revenue under section forty-three of the Act shall be the 
difference between the amount of contributions and interest 
to which he is entitled under the said section and the com- 
pensation he would have been entitled to in accordance with 

sections nine and ten of the Act had his services been dis- 
pensed with owing to a reduction in or reorganization of 

staff, such compensation to include, in addition to the 

gratuity therein provided, a refund of the whole of the 

additional contributions (if any) paid by him, and also 

the amount of any ordinary contributions which he may 

have paid in respect of any period prior to the old fixed 
date. 

(2) If an officer who is a member of the fund be com- 

pelled before he has contributed in respect of a period of 

ten years to retire from the service im consequence of 

permanent incapacitation resulting from wounds or disease 

. sustained on or in consequence of active war service In any 

of His Majesty’s Forces, he may be granted— 

. (a) a gratuity equal to six months’ full pay caleu- ~ 

lated at the inclusive rate of pay, plus local 

allowance where drawn, operative at the date of 

retirement in lieu of the gratuity provided for 

in paragraph (1) of this regulation; 07, 

(b) a gratuity calculated in accordance with the 

provisions of paragraph (1) of this regulation, 

whichever is greater. 

The gratuity referred to herein shall be in addition to 

the refund of contributions plus compound interest pro- 

vided for under section forty-three of the Act. 

(3) The terms of paragraph (2) of this regulation as 

to the payment of a gratuity of six months’ pay may be ~ 

applied to any officer who is a non-contributor, and whose 

retirement is occasioned under similar circumstances. 

184. Regulations Nos. 1 to 134 as provided for herein. 

shall be known as the ‘‘ Officers’ Staff Regulations,’’-and — 

shall apply to all officers and any other servant who may 

be acting in the capacity of an officer except where other- 

wise provided.   

door zijn eigen schuld veroorzaakt, voordat hij zijn kon- 
tributie over een tijdperk van tien jaar heeft betaald, zal 
de toelage, die hem door de Administratie uit de inkom- 
sten, bedoeld onder sektie dre en veertig van de wet, 
betaald zal worden, gelijk zijn aan het verschil tussen 
het bedrag van de betaalde kontributies met de rente daar- 
op, waartoe hij gerechtigd is volgens voornoemde sektie 
en de vergoeding, waartoe hij zou zijn gerechtigd volgens 
sekties negen en tien van de wet als zijn dienst niet verder 
nodig was, van wege vermindering of reorganisatie van 

‘personeel, zulk een kompensatie zal in zich sluiten bene- 
vens de vergoeding hierbij voorzien een teruggave van al 
de additionele kontributies (indien enige) die door hem 
zijn betaald en ook het bedrag van de gewone kontributies, 
die hij betaald mag hebben, in verband met elk tijdperk 
voor de vroeger vastgestelde datum. 

(2) Als een beambte, die lid is van het fonds, ver- 
plicht is, voordat hij gedurende tien jaren zijn kontributie 
heeft betaald, zijn ontslag te nemen wegens voortdurende 
ongeschiktheid, als een gevolg van verwondingen of 
kwalen, .opgedaan in of tengevolge van aktieve oorlogs- 
dienst in eniger Zijner Majesteits Machten, zal hem 
kunnen worden toegestaan— . 

(a) een vergoeding, gelijkstaande met zes maanden 
volle betaling: berekend naar het inbegrepen 
loontarief, plus de lokale vergoeding van af de 
datum van ontslag, in plaats van, de vergoe- 
ding bedoeld in paragraaf (1) van deze regu- 
latie; of 

(b) een vergoeding, berekend volgens paragraaf (1) 
van deze regulatie; 

welke van beide de grootste is. . ; 

De vergoeding, hierbij bedoeld, zal worden toegekend 

boven en benevens de teruggave van de kontributies met 

samengestelde interest, waarbij is voorzien in sektie drie 
en veertig van de wet. 

(3) De bepalingen van paragraaf (2) van deze regu- 

latie voor de betaling van een vergoeding voor, zes maan- 

den kan ook op enige ambtenaar, die geen kontributie- 

betaler is en wiens ontslag het gevolg is van gelijke om- 

standigheden toegepast worden. 

184. Regulaties Nos. 1 tot 184 als hierin voorzien 

wullen genoemd worden ‘‘Ambtenaren Stafregulaties,”’ 

en gelden voor alle ambtenaren en enig andere dienaren 

die waarnmend mogen zijn in de hoedanigheid van een 

ambtenaar behalve waar anderszins voorzien.


