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worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het Regle- 

ment van Orde. DANL. H. VISSER, 
"Klerk van de Volksraad 
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BILL WETSONTWERP 
To ‘regulate the amounts of advances which may be|Tot regeling van de bedragen aan voorschotten welke 

made to natives in respect of contracts of em- 

ployment. ‘ 

aan naturellen ten aanzien van dienstkontrakten 
kunnen worden verstrekt. 

  
  

- : (Introduced by the Minister or Native AFFArRs.) 

  

(Ingediend door de Minister vaN NATURELLEZAKEN.) 
  

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

, B the Senate and theHouse of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows:—. a 

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

als volgt :— 
, ~ . 

oe eco . . 

Regulations 1. (1) The Governor-General'~may by proclamation in the 1. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Regulaties 

as toad- Gagette make regulations prohibitiny the making of an advance Staatskoerant regulaties uitvaardigen welke het verstrekken betreffende 

vances to t9 any mative by or on behalf of &ny person or his agent|"@2_ een voorschot aan een naturel door of namens een Voorchotten 

natives. who employs or desires to emplo}x or contemplates the 
employment of any native or regulating or limiting the amount 

of such an advance.’ | . 

* An advance’ means and includes anys sum of money, 
or. an equivalent thereof or substitubes: therefor in 
any form whatsoever, given or promised a native 
upon a condition expressed or implied that he\gr any 
‘dependant of his should enter upon or contining in 
any employment. o    

(2) Differing regulations may be made! under this. Act 
in respect of different provinces, districts or other areas of the 
Union; and also in respect of different industries or classes 
of employment. 

(8) Any such regulations may prescribe penalties for any 
contravention thereof or failure to comply therewith, except 
that no such penalty shall exceed a fine of fifty pounds. 

Short title. 2+ This Act may be cited for all purposes as the Natives 
Advances Regulation Act, 1921. ot 

[A.B. 27a—'21.] 

ani £4 
persoon_of zijn agent, die een naturel in dienst heeft of 5 
verlangt of beoogt in dienst te nemen, verbieden of het hedrag 
van zulk een voorschot regelen of beperken. 

“Hen voorschot ” betekent en sluit in een som geld of 
het ekwivalent ervan of substituten ervoor in welke 
vorm ook, welke aan een naturel gegeven of beloofd. 
worden onder de uitdrukkelike~-of_ stilzwijgende 
voorwaarde dat hij of een van hem~afhankelike 
persoon in dienst gaan of in dienst blijven zal. ~ - 

(2) Verschillende regulaties kunnen ingevolge deze Wet ~~. _ 
orn_de verschillende provincies, distrikten of andere gebieden 
in de Unie_worden uitgevaardigd ; en ook voor verschillende 
industrieén o1 sklassen van dienst. 

(3) Zulk een regulatis Bien -strafien bepalen voor de over- 
treding ervan of verzuim om eraan te voldoen, behailve wed 
zulk een straf een boete van vijftig pond niet te boven mag - 
gaan. 

aturellen. 

  
- 2. Deze Wet kan voor alle. doeleinden worden aangehaald 
als de Wet tot Regeling van Voorschotten aan Naturellen,. 
192). ‘ 

[A.B, 27a—21.] 

Korte titel.  
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BILL 
To make provision for the establishment of boards to 

deal with matters affecting the employment, 
training, welfare and supervision of juveniles and 
for the furnishing of certain information to such 
boards. 

  

  

(Introduced by the Minister or Mines anp InpustRIEs.) 

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

South Africa, as follows :— 

1. (1) The Minister may establish for any area in the Union 
a board to carry out such powers and perform such duties 
in relation to matters affecting the employment, training, 
welfare and supervision of juveniles as may be prescribed 
by regulation. Every such board shall be called a juvenile 
affairs. board. 

(2) The members of every such board shall be appointed by 
the Minister in accordance with regulation, but among the 
members to be appointed shall be persons representative of 
employers .carrying on business in the area for which the 
board is established and persons representative of employees 
employed in that area and in making any such appointment the 
Minister shall have regard to the several recommendations 
of the organizations or associations of employers or employees 
(as the case may be) in the said area. Such representatives 
shall, as nearly as possible, be equal in number. Among the 
members of every such board shall also be persons having 
special knowledge of or experience in educational matters and 
social conditions, oo ‘ 

(3) The establishment of a-board under this section and the 
names of every member thereof shall be notified in the Gazette 
and in a newspaper circulating in the area for which the board 
is established. The limits of such area shall also be likewise 
notified. 

(4) The appointment of any person under this section 
may at any time, on the ground of such person’s unsuit- 
ability, be cancelled by the Minister after consultation with 
the organization or association (if any) which recommended 
the appointment. 

(5) Every vacancy on a board, however caused, shall be 
filled by the appointment’ of another person representative 
of the organization, association or interest of which the vacat- 

ing member was the representative. 

(6) A member of a board shall not receive any remuneration 
from public funds in connection with the performance of the 
duties of his office, but may receive allowances for out-of- 
pocket expenses on a scale prescribed by regulation. 

2. The Minister may make regulations, not inconsistent 
with any provision of this Act— 

(a) providing for the consultation of organizations and 
associations in connection with the selection of mem- 
bers of the boards ; , 

(b) providing for the periods of office of members, the 
circumstances in which they shall vacate office, 
and the maximum and minimum number of members 

; of the boards; — . 
(c) prescribing ‘the time and places of, and 
' at, meetings of the boards ; 
(d) prescribing the forms to be used for-thas Purposes of the 

ae Act ; 

91] 
nn 

  

  
proceasutire 

WETSONTWERP 
Om voorziening te maken voor de oprichting van 

raden om aangelegenheden betreffende de dienst, 
opleiding, het welzijn van en het toezicht over 
jeugdige personen te behandelen en voor het 

-verstrekken van zekere inlichtingen aan die 
raden. 
  
  

(Ingediend door de MINISTER VAN MISJNWEZEN EN 
NIJVERHEID. 

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

als volgt :— 

1. (1) De Minister kan voor een gebied in de Unie een raad Benoeming 
van oprichten om de bevoegdheden en de plichten betreffende; 

aangelegenheden aangaande de dienst, opleiding, het welzijn 
van en het toezicht over jeugdige personen, welke bij regulatie 
bepaald mochten worden, uit te oefenen en te vervullen. Hlke 
zodanige raad wordt een Jeugdraad genoemd. 

(2) De leden van elke zodanige raad worden door de Minister 
overeenkomstig de regulaties benoemd, maar onder de aldus 
te benoemen leden moeten personen zijn, die de werkgevers 
vertegenwoordigen die zaken doen in het gebied waarvoor 
de raad opgericht wordt, en personen die de werknemers 
vertegenwoordigen die in dat gebied in dienst zijn; en bij 
het doen van zulk een benoeming moet de Minister letten 
op de verschillende aanbevelingen van de organisaties of 
verenigingen van. werkgevers en werknemers (naar het geval 
moge zijn), in het genoemde gebied. Die vertegenwoordigers 
moeten zo na mogelik gelijk zijn in getal. Onder de leden 
van elke zodanige raad moeten ook personen zijn die biezondere 
kennis van of ervaring in onderwijszaken en maatschappelike 
toestanden bezitten. 

(3) De oprichting van een raad ingevolge dit artikel en de , 
namen van elk lid ervan moeten worden bekend gemaakt’ 
in de Staatskoerant en in een nieuwsblad, dat in omloop is in 
het distrikt waarvoor de raad opgericht wordt. De grenzen 
van dat gebied moeten op gelijke wijze worden bekend ge- 
maakt. ° 

(4) De benoeming van een persoon ingevolge dit artikel’ 
kan, na gepleegd overleg met de organisatie of’ vereniging 
(zo die er is) welke de benoeming aanbevolen heeft, te eniger 
tijd worden ingetrokken op grond van de ongeschiktheid 
van die persoon. ’ 

(5) In elke vakature op de raad, op welke wijze ook ont- 
staan, moet worden voorzien door, de benoeming van een 
persoon die de organisatie, vereniging of het belang vertegen- 
woordigt, welke of hetwelk het adtredend lid vertegenwoordigde. 

(6) Ken lid van de raad mag geen vergoeding voor de ver- 

vulling van de plichten yén zijn ambt uit publieke fondsen 

ontvangen, maar voor // opende uitgaven kan hij toelagen 
ontvangen volgens eep/ schaal bij regulatie bepaald. 

2, De Minister kam, mits ze niet in strijd zijn met deze Regulates. 

Wet, regulaties uiXvaardigen, welke— 

(a) ‘aad en maken voor het raadplegen van organi- 
satieS en verenigingen in verband met de keuze 

_7¥an leden van de raden ; 

% voorziening maken voor de ambtsduur van de leden, 
de omstandigheden waaronder zij aftreden en het 
maksimum en minimum getal leden van de raden; 

(c) de tijd en plaatsen van, en werkwijze op, de ver- 
gaderingen van de raden voorschrijven ; 

(d) voorschrijven welke formulieren voor de doeleinden 
van de Wet moeten worden gebruikt ; 

[A.B. 28—21.] 

   
    

jeugdraden. 
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(e) prescribing the powers, duties and functions of the 
boards, including the. registration of information 
as to juveniles, the conduct of employment bureaux 
for juveniles and matters concerning their training, 
supervision and general welfare ; 

({) providing for the designation of officers of the Minister’s 
department or of any other department to exercise 
powers and perform duties in relation to the super- 
vision, welfare, training, employment and. assistance 
of juveniles, to co-ordinate the work of the several 
boards ; and allotting to any such officers the powers} 
and duties of a board in any area where no board has} 
been established ; 

(g) prescribing the allowances, to members of boards for 
attendance at the meetings thereof or when engaged on 
duties in connection with their work and generally 
for the better carrying out of the objects and purposes 
of this Act. 

Information to be _8. (1) It shall be the duty of the principal of every school 

supplied to Which is situate within an area for which a board exists, before 

boards, etc.,the expiry of one month after the commencement of every 

by principals term of the school; to give to such board written information in 

ofschools. 4 form prescribed by regulation ; as to the name, address and 
- age of every pupil on the roll of the school who will, before the 

commencement of the following term, attain an age at which 

attendance at a school ceases by law to be compulsory for him 

and of every pupil who is a candidate for an examination the 
passing of which4will have the like effect, as the attainment 
of such age. Oo 

(2) In the case of.a juvenile to whom for any reason attend- 

ance at a school is not compulsory by law, it shall be the 
duty of his parent to furnish to the board of the area in which 
he resides written information as to such juvenile’s name and 

address, and the date of his birth, one month before he attains 

the age of sixteen years. 

Information ~ 
to be 
supplied to 
boards by 
employers. 

4, (1) It shall be the duty of evéry person who takes into 
his. employment (whether for remuneration or not) any juvenile 
at any occupation in an area for which a board has been estab- 

lished, forthwith to furnish to the board information of that fact 
‘and of such juvenile’s name, age and address and of his own 
name, address and business, profession or occupation and, if 
the board so requires, to furnish also written information in the 
form prescribed by regulation as to the nature of the occupation 
at which such juvenile is employed, as to his educational 
attainments and as to any continuing educational course he 
is pursuing. 

Tt shall further be the duty of every such person when 
such juvenile ceases to be in his employment, to notify such 
fact to-the board forthwith after the employment has ceased. 

(2) It shall also be the duty of every person who discharges 
a juvenile from his employment, or whose employment such 
juvenile leaves, when such employment commenced before a 
board was established for an area in which such juvenile was 
employed, to notify to the board forthwith the particulars 
referred to in sub-section (1). 

Penalties. 5. Any person who fails to comply with any duty imposed 
upon him by this Act or the regulations shall be guilty of an 
offence and liable on conviction to a fine not exceeding ten 
pounds, and in addition in the case of a continuing default. to a 
fine not exceeding one pound for every day during which the 
default continues. 

6. In this Act, unless inconsistent with the context— 
“board? means a juvenile affairs board established 

under this Act ; 

“juvenile? means a person who is under the age of 
eighteen years and who possesses such educational 
qualifications as the Minister may prescribe ; 

Interpreta- 
tion of terms   

(e) de bevoegdheden, plichten en funkties van de raden 
voorschrijven, met inbegrip van de registratie van 
inlichtingen betreffende jeugdige personen, de voering 
van arbeidsbureaus voor jeugdige personen en 
aangelegenheden betreffende hun opleiding, het toe- 
zicht over hen en hun algemeen welzijn ; 

(f) voorziening maken voor de aanwijzing van ambte 
naren van het departement van de Minister of van 
een ander departement om bevoegdheden en plichten 
betrefiende het toezicht, welzijn, de opleiding, dienst 
en ondersteuning van jeugdige personen uit te oefenen 
en te vervullen, teneinde koérdinatie in het werk 
van de verschillende raden te verkrijgen; en welke 
de bevoegdheden en plichten van een raad aan zulk 
een ambtenaar toekennen in een gebied waar geen 
raad opgericht is ; 

(g) de toelagen aan leden van raden bepalen voor het 
bijwonen van ‘de vergaderingen ervan, of wanneer 
zij werkzaamheden in verband met hun werk ver- 
richten en in het algemeen ter betere bereiking 
van de oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

3. (1) Het hoofd van elke school welke gelegen is in een Mmlichtingen 
welke 

gebied waarvoor een raad bestaat is verplicht om, binnen gan raden 
een maand na de- aanvang van elke termijn van de school, verstrekt 
in een bij regulatie bepaalde vorm aan de raad schriftelik moeten 
te doen toekomen biezonderheden aangaande de naam, het worden door 

o. : oe . oofden van 
adres en de leeftijd van elke leerling, die in de boeken van gchojen. 
de school opgenomen is en die véé6r de aanvang van de volgende 
termijn de leeftijd -bereiken zal waarop hij niet langer bij 
de wet verplicht wordt om de school bij te wonen, en van 
elke leerling die kandidaat is voor een eksamen, het slagen 
waarin hetzelfde gevolg heeft als het bereiken van die leeftijd. 
-(2) In het geval van een jeugdige persoon die, om welke 

reden ook, niet bij de wet verplicht wordt om de school bij 
te wonen, is diens ouder verplicht om aan de raad van het 
distrikt waarin hij woont schriftelik te doen toekomen bie- 
zonderheden aangaande de naam en het adres en de datum 
van de geboorte van die jeugdige persoon, 6én maand voordat 
hij de leeftijd van zestien jaren bereikt. 

4, (1) Elke persoon, die (hetzij al dan niet tegen vergoeding) Biezonder: . 
. : . : ° : eden welke 

een jeugdige persoon in een beroep in dienst neemt: in een yorkgevers 
gebied waarvoor een raad opgericht is, Is verplicht om on- aan raden 

verwijld aan de raad te doen toekomen biezonderheden aan- moeten ver- 
gaande dat feit en de naam, leeftijd en het adres van de Sttekken. 
jeugdige persoon en aangaande zijn eigen naam, adres en 
bezigheid, beroep of bedrijf, en, zo de raad het verlangt, ook 
schriftelik, in de bij regulaties bepaalde vorm, te. doen toe- 
komen biezonderheden aangaande de aard van het bedrijf 
waarbij de jeugdige persoon gebezigd wordt, de dienst, graad . 
van opvoeding en de voortzettingsklassen welke hij volgt. 

Tedere persoon is voorts verplicht om, wanneer die jeugdige 
persoon uit zijn dienst treedt, aan de raad daarvan kennis 
te geven onmiddellik nadat hij. uit de dienst getreden is. 

(2) Iedere persoon, die een jeugdige persoon uit zijn dienst 
ontslaat of uit wiens dienst die jeugdige persoon treedt, is 
ook verplicht om, zo die dienstbetrekking een aanvang nam 
véérdat een raad opgericht was voor het gebied waarin die 
jeugdige persoon in dienst is, aan de raad onmiddellik de 
in sub-artikel (1) genoemde biezonderheden te doen toe- 
komen. 

5. Iedere persoon, die in gebreke blijft om te voldoen aan Straffen. 
een hem bij deze Wet of de regulaties opgelegde plicht, maakt 
zich schuldig aan een overtreding-en wordt gestraft met een 
boete van ten hoogste tien pond, en bovendien in het geval 
van een voortdurend verzuim met een boete van ten hoogste 
een pond voor elke dag waarop het verzuim voortduurt. 

6. In deze Wet, tenzij het verband een andere zin aanwijst, Woord- 
betekent— bepaling. 

? “‘jeugdige persoon ” een persoon die beneden de leeftijd 
van achttien jaren is en die de door de Minister 
bepaalde opvoedkundige kwalifikaties bezit ;   

 



| Short title.   
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os Minister” means the Minister of Mines and Industries 

or any other Minister of State to whom the adminis-| ’ 
tration of this Act t may be assigned by the Governor- 
General ; 

“ parent ” in relation to a juvenile, means the father of the 
juvenile, or if there is no father or he is absent from 
the juvenile’s usual place of residence, the mother oj 
the juvenile, or if the father and the mother are both 
dead or absent from such juvenile’s usual place of 
residence, the person having actual control or custody 
of such juvenile ; . 

‘‘ principal” in relation to a school means the person in 
charge of or immediately responsible for the conduct 
of the school’; 

“ regulation ” means a regulation made and in force under 
this Act ; 

“ school ? includes any school whether established, main- 
tained or aided out of public funds or conducted byj . 
a private individual or association of individuals 
for profit or out,of private resources. 

7. This Act may be cited for all purposes as the Juvenile 
Affaire Act, 1921. 

_ “ Minister” de Minister van Mijnwezen en Nijverheid of 
een Minister van Staat door de Goeverneur-generala 
met de uitvoéring van deze Wet belast ; 

“ ouder ” in verband met een jeugdige persoon, de vader 
van de jeugdige persoon of, zo er geen vader is of 
zo hij van de gewone verblijfplaats van de jeugdige 
persoon afwezig is, de moeder van de jeugdige persoon 
of, zo. de vader en moeder beide overleden zijn of 
afwezig zijn van de gewone verblijfplaats van die 
jeugdige persoon, de persoon onder wiens beheer 

of in wiens bewaring die jeugdige persoon zich in 
werkelikheid . bevindt ; 

“hoofd” in verband met een school de persoon die 
belast is met of direkt verantwoordelik is voor de 
leiding van de school ; 

“regulatie’ een regulatie uitgevaardigd en. van ‘kracht 
ingevolge deze Wet ; 

“‘ school” tevens een school al dan niet opgericht, onder- 
houden -of gesteund uit openbare fondsen, of voor 
winst of met private middelen gehouden door een 
private -persoon of vereniging van personen. 

7. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
alsde Jeugdige Personen, Aangelegenheden Wet, 1921. 

  

PROCLAMATION 

BY MAJOR-GENERAL, HIS ROYAL HIGHNESS 
PRINCE ARTHUR FREDERICK PATRICK ALBERT 
OF CONNAUGHT, KNIGHT OF THE MOST NOBLE 

‘ORDER OF THE GARTER, A MEMBER .OF HIS 
MAJESTY’S .MOST HONOURABLE PRIVY COUN- 
CIL, KNIGHT OF THE MOST ANCIENT AND 
MOST NOBLE ORDER OF THE THISTLE, KNIGHT 
GRAND CROSS OF THE MOST DISTINGUISHED 
ORDER OF ST. MICHAEL AND ST. GEORGE, 
KNIGHT GRAND CROSS OF THE ROYAL VIC- 
TORIAN ORDER, COMPANION OF THE MOST 
HONOURABLE ORDER OF THE BATH, PERSONAL 
AIDE-DE-CAMP TO HIS MAJESTY THE KING, 
HIGH COMMISSIONER FOR SOUTH AFRICA, AND 
GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN- 
CHIEF IN AND OVER THE -UNION OF SOUTH 
AFRICA. 

WHEREAS in accordance with the provisions of sub- 
section (7) of Section 111 of the Electoral Act, 1918, No. 12 
of 1918, the Cape of Good Hope Provincial Division of the 
Supreme Court of South Africa has determined that Charles 

James Lownds, Esquire, was not duly elected the Member 

of the House of Assembly for the electoral diyision of East 
London at the election held on the Eighth day of February, 
1921, but that James Stewart, Esquire, was entitled to be 
declared duly elected as’such member. 

NOW therefore under and by virtue of the powers and 
authority vested in me by the. aforesaid Section, I do hereby 
declare the said James Stewart, Esquire, to be duly elected 
the Member of the House of Assembly for the said electoral 
division of East London. 

GOD SAVE THE KING. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union 
of South Africa at Queenstown, this 18th day of April, One 
Thousand Nine hundred and Twenty-one. 

ARTHUR FREDERICK. 

Governor-General. 

By Command of His Royal Highness the Governor-General- 
in-Council. : 

PATRICK DUNCAN. 
No. 71, 1921. 

Printea oy tre Care Times 

PROKLAMATIE 

VAN GENERAAL-MAJOOR ZIIN KONINKLIKE 
HOOGHEID (PRINS ARTHUR © FREDERICK 
PATRICK ALBERT VAN CONNAUGHT, RIDDER 
VAN DE MEEST EDELE ORDE VAN DE 
KOUSEBAND, LID VAN ZIJN MAJESTEITS 
MEEST EDELACHTBARE GEHEIME RAAD, 
RIDDER VAN DE MEEST EDELE ORDE VAN DE 
DISTEL, GROOTKRUIS RIDDER VAN DE MEEST 
ONDERSCHEIDEN ORDE VAN ST. MICHAEL EN 
ST. GEORGE, GROOTKRUIS RIDDER VAN DE 
KONINKLIKE VICTORIA ORDE, RIDDER VAN 
DE BATH ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-CAMP 
VAN ZIJN MAJESTEIT DE KONING, HOGE 
KOMMISSARIS VOOR ZUID-AFRIKA EN GOEVER- 
NEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN 
EN OVER DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

NADEMAAL overeenkomstig de bepalingen van sub-artikel 
(7) van Artikel 111 van de Kieswet, 1918, No. 12 van 1918, 
de Kaap de Goede Hoop Provinciale Afdeling - van het Hoog- 
gerechts Hof van Zuid Afrika. bepaald heeft dat WelEdele 
heer Charles James Lownds, niet behoorlik verkozen was als 
het Lid voor de Volksraad voor de kiesafdeling van Oost 
London bij de verkiezing gehouden op de achtste dag van 
Februarie 1921, doch dat WelEdele heer James Stewart 
gerechtigd was om verklaard te worden behoorlik pekozen te 
zijn.als zulk lid. 

ZO IS HET dat ik krachtens de machten en bevoegd- 
heden mij verleend bij voorncemd artikel hierbij verklaar dat 
genoemde WelKdele heer James Stewart behoorlik verkozen 
is als het Lid voor de Volksraad voor de genoemde kiesafdeling 
van Oost Londen. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en het Groot Zegel van de Unie 
van Guid Afrika te Queenstown deze 18de dag van April, Een 
Duizend Negen Honderd een en twintig. 

ARTHUR FREDERICK 
Goeverneur-Generaal. 

Op last van Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur- 
Generaal-in-Rade. 

PATRICK DUNCAN.   No.. 71, 1921. 

Limirep, Cape Town. —C. 889. 

Korte titel. 
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