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Prime Minister’ 8 s Office, 
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No. 812] s [26th May, 1921. 
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Acts which are hereby published for general information:—- - 
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No. 6, 1921.] 

ACT 
To increase ‘the, representation of the Council of the 

. City of Cape Town under certain conditions on 
the Board of Trustees of the South African Public 
Library. ; 

  

  

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

South Africa; as follows :— : ne a 

‘Board of 1. Notwithstanding anything contained in section five of the: 
Trustees of South African Public Library Act°1893 of the’ Cape of Good 
out Hope (Act, No. 33 ‘of 1893); the Board of ‘Trustees of the South 
Public African Public Library shall, as long as the Council of the City 
Library to of Cape Town pays annually to the funds of the said Library a 
include an sum of not less than one thousand pounds (in addition to the 
additional Mayor.of Cape Town or the-other qualified member of the said 
tive of Cape Council as provided in. that section) be increased by one other 
Town City person'elected by the said Council who may or may not bea 
Council, member thereof. 

Shorttitle. - 2, This Act may be cited for all purposes as the South African 
‘Public Library (Board of Trustees) Act, 1921.   

No. 61991.) 

WET 
Tot vermeerdering van de vertegenwoordiging onder’ - 

zekere voorwaarden van de. Stadsraad van - 
Kaapstad op de Raad:' van Trustees van de Zuid 
Afrikaanse Openbare Bibliotheek. ; 

  
  

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

volgt :— - 

1. Niettegenstaande het. bepaalde bij artikel veyf van de 
Zuid Afrikaanse Openbare Bibliotheek Wet 1893 van de Kaap 
de’ Goede: Hoop (Wet No: 33 van 1893) wordt de Raad van 
Trustees van de Zuid Afrikaanse Openbare Bibliotheek, zolang. 
de Stadsraad van Kaapstad jaarliks een som van minstens 
duizend pond tot. de fondsen van genoemde bibliotheek bij- 
draagt, (benevens de burgemeester van Kaapstad of het 
andere bevoegde lid van genoemde stadsraad als bij dat artikel 
bepaald) met een ander persoon, door voornoemde stadsraad 
gekozen en al dan niet een lid daarvan zijude, vermeerderd. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Zuid Afrikaanse Openbare Bibliotheek (Raad van 
Trustees) Wet, 1921. 

Raad van 
Trustees van 
Zuid - 
Afrikaanse 
Openbare 
Bibliotheels 
een addi- 
tionele ver- 
tegenwoor- 
diger van de 
Stadsraad 
van Kaap- 
stad te 
hebben. 

Korte titel.



Tap | 

iil 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 287s MAY, 1921. 

i 
| 
A, 

No, §7,41921,] 

ACT 
To vest the ownership of the collection of books and 

Preamble. 

Vesting of 
Grey 
Collection 
in Trustees 
of South 
African. 
Public 
Library. 

‘Powers of 
Trustees in’ 
relation to 
eertain — 
manuscripts 

manuscripts known as the Grey Collection,|in the 

‘board of Trustees of ‘the. South African |Public 

Library and to confer certain powers upon that 

board in regard to that collection. 

No. 7, 1921.) 

Om de. eigendom van de verzameling boeken en 

‘manuscripten bekend als de Grey Verzameling 

over te dragen aan de raad van Kuratoren van 

de Zuidafrikaanse Openbare Bibliotheek en om 

aan die raad zekere bevoegdheden in verband 

met die verzameling te verlenen. 

  
  

  
    W HEREAS the collection of books and manuscripts in the 

South African Public. Library known as “the Grey 

Collection ” was in the year 1861 deposited in the said ‘Library 

for the use of the people of South Africa, subject to the condi- 

tions appearing in a letter written by the late Sir George Grey, 

and dated the 21st day of October, 1861, a copy of which 

letter is set out in the Schedule to this Act: ot 
} 

Anp Wuerwas none of the persons mentioned in the said 

letter and nominated thereby to be trustees for the purpose 

of seeing the conditions thereof fulfilled, are now alive and 

no other such trustees exist :. . 

AnD WHEREAS it is expedient that the ownership of the 

said collection should be vested in the Board of Trustees of 

the South African Public Library constituted under Act No. 33 

of 1893 of the Cape of Good Hope or any amendment thereof. 

in trust for the people of South Africa : 
; . a 

Anp: Wuereas it is desirable that the said Board! should, 

notwithstanding the conditions contained in the said letter, 

be empowered to transfer to the Government of the Dominion 

of New Zealand certain books and manuscripts in the said 

collection relating to the Maories of New Zealand and: relating 

to Polynesia. and to receive in exchange and own as part of the 

said Grey Collection certain books and manuscripts! now in 

New Zealand relating to South Africa and its peuple: 

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 :— — ie 

J. The ownership of the books and manuscripts known as 

the Grey Collection and described and referred to in the letter 

dated the twenty-first day of October, 1861, from|'the late! 

Sir George Grey (which letter is set out in the Schedule to this 

Act) is hereby vested in the board of trustees of the South 

African Public Library constituted under Act No. 33. of 1893 

of the Cape of Good Hope or any amendment thereof, 

2. (1) Anything to the contrary notwithstanding I ontained 

in the conditions contained in the said scheduled letter, the 

said board may transfer to the Government of the Dominion 

of New Zealand the ownership of such books and manuscripts 

in the said collection as relate to the Maories of New Zealand 

and to Polynesia and thereupon part with the possession of 

those books and manuscripts and consign the same to the 

said Government : ' | . 
Provided that no such transfer shall be effected or possession 

parted with until the said trustees have examined such books 

and manuscripts and made a report thereon to the, Government 

of the Union and received that Government’s approval of the 

transfer. To to Vy 

i 
H 
lj 
| 

N ADEMAAL de verzameline boeken en manuscripten in de Konsiderans. - 

Zuid-Afrikaanse Openbare Biblivtheek bekend als “de 

Grey Verzameling ” in het jaar 1861 in de genoemde bibliotheek 

geplaatst werd ten gebruike van het volk van Zuid-Afrika, 

onderworpen aan de voorwaarden welke voorkomen in een 

brief door wijlen Sir George Grey geschreven‘en gedateerd | 

de. 21ste dag van Oktober 1861, afschrift van welke brief 

opgenomen is in de Bijlage van deze Wet: 
EN NADEMAAL geen der personen vermeld in. genoemde 

brief en daarbij tot kuratoren béenoemd ten einde toe te zien, 

dat de voorwaarden ervan vervuld worden,. tans nog in 

leven zijn en er geen andere zodanige kuratoren bestaan : 

' En nNApEMAAL het wenselik is dat de eigendom van ge- 

noemde verzameling overgedragen wordt aan de Raad van 

Kuratoren van de Zuid-Afrikaanse Openbare Bibliotheek, 

ingesteld ingevolge Wet No. 33 van 1893 van de Kaap de 

Goede Hoop of een wijziging ervan, in trust voor het volk 
van Zuid-Afrika : 

EN NADEMAAL het -wenselik is dat de genoemde raad, niet- 

tegenstaande de voorwaarden vervat in de genoemde brief, 

gemachtigd wordt om zekere boeken’ en manuscripten in 

genoemde verzameling betreffende de Maories van Nieuw | 

Zeeland en betrefiende Polynesié over te dragen aan de Regering 

van het Dominium van Nieuw Zeeland: en in ruil ervoor 

in ontvangst te nemen en als deel van de genoemde Grey 

Verzameling in eigendom te bezitten zekere boeken en manu- 

scripten, tans in Nieuw Zeeland, betrefiende Zuid-Afrika 
en het volk ervan: ' 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt :-— 
. ; . . . Het over- 

1. De eigendom van de boeken en manuscripten bekend gragen van 

als de Grey Verzameling en omschreven en genoemd in de de Grey Ver- 

brief gedateerd de een en twintigste dag van Oktober, 186] zameling aan 

van wijlen Sir George Grey (welke brief opgenomen is in de Kura- 
. : + yee re . toren van. de 

de Bijlage van deze Wet) wordt hierbij overgedragen aan de zuiqafri- 

raad van kuratoren van de Zuidafrikaanse Openbare Biblio- kaanse 

theek, ingesteld ingevolge Wet No. 33 van 1893 van de Kaap Openbare 

de Goede Hoop of een wijziging ervan. . Bibliotheek. . 

2. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Bevoogd. 

voorwaarden vervat in genoemde in de Bijlage opgenomen kuratoren 

brief, kan de genoemde raad aan de Regering van het Dominium met betrek- 

van Nieuw Zeeland overdragen de eigendom van die boeken king tot 
Lan | ~ zekere manu - 

en manuscripten in‘de gencemde Verzameling welke betrekking ,, 

hebben op de Maoriés van Nieuw Zeeland en op Polynesié 
en daarna uit het bezit van die boeken en manuscripten 
treden en dezelve overhandigen aan de genoemde Regering: . 

Met dien verstande dat zulk een overdracht niet geschieden 
zal en uit het bezit niet zal worden getreden totdat de ge- 
noemde kuratoren die.boeken en manuscripten onderzocht 

en daaromtrent aan de Regeting van de Unie verslag gedaan 
en de goedkeuring van die Regering voor de overdracht ont- 

ripten.   vangen hebben.



hort title. © 
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‘you if you would do this. 
‘is in England, and it would 
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(2) The said board may receive from the Government of the 
Dominion of New Zealand in exchange for the books and 
manuscripts so transferred any books or manuscripts which, 
having formerly belonged to the late Sir George Grey, are now 
deposited in the Auckland Public Library and which relate to 
South Africa or its people. Any books or manuscripts so 
received in exchange shall form part of the said Grey Collection 
and the ownership thereof shall be vested in the’ said board 
and they shall, when received, become subject to the conditiong 
contained in the said scheduled letter. 

3, This ‘Act may ‘be cited for all purposes as. the- Grey 
Collection Act, 1921.” 

Schedule. 

“ Government House, Auckland, 

“ 21st October, 1861. 
“My Dear Watermeyer, 

“For thirty years one of the chief delights of my life has been to 
collect a library which I hoped would form the charm and recreation 
of my middle life and of my old age. Thus I have gone on indulging 
dreams of a tranquil and literary life, which was to be a compensation 
for the constant activity of my early years. A part of this plan was 
to publish from ancient manuscripts new editions of works which I 
regarded as being capable of great improvement. As my views extended, 
like a foolish man I prepared for the last years of one life more work 
than several men could accomplish in several long lives. At the same 
time, T have ever found that the period of rest and tranquility I was 
to enjoy flies further and-farther from me as I advance in life. “I have, 
in truth, become involved in duties from which I cannot-escape. What 
I have laid up for myself I can neither use nor enjoy ; yet it is selfishly 
shut up from other men, who might profitably use it and greatly enjoy 
it. I had hoped that after my death, this Library being left to some 
new country, might prove to it a treasure of great value, to some extent 
helping to form the mind of each of its genorations as they came following 
on. But I now feel it to be useless to wait for the period of my own 
death to render of use to my fellowmen that which events have rendered 
of little or no use to me. Many circumstances attach me to the Cape, 
to the beautiful gardens of Cape Town, to the Public Library there, 
the site of which I chose, the first stone of which I laid, which a great 
Queen’s son opened in my presence, which I may yet, perhaps, be per- 
mitted to visit in old age. I believe South Africa-will be a great country ; 
that ‘Cape Town, or its vicinity, will, for many reasons, be the point of 
‘chief education for its young men. There can, therefore, be no more 
fitting or worthy resting place for treasures which I have accumulated 
with so much eare. I propose, therefore, by degrees, to send my whole 
library to the South African Public Library at Cape Town, there to be 
deposited, subject to the following conditions :— 

“That I may at any time remove from the Library, as long as I 
require them, any books or manuscripts for my. own use. That I 
may give the like-privilege to the occupants: of any institution I may 
hereafter found in South Africa. That during my lifetime all other 
persous shall be admitted, under the rules and regulations of the Library, 
to use the books and manuscripts in the Library, but that-no person 
shall, without my consent, be permitted to remove any of them from 
the building. After my death the trustees of my collection shall make 
such regulations on this last subject as they think proper, as T do not 
wish to attempt to bind posterity by any unalterable rule. - 

“I propose that, for the purpose of séeing these conditions fulfilled, 
I should in the first instance appoint eight trustees, and that when any 
vacancy occurs, the remaining trustees should from time to time fill 
it up. The first eight trustees I should wish to be: Yourself, the Hon. 
W. Porter, Sir T. Maclear, Mr. J. de Wet, Mr. J. Fairbairn, sen., Mr. 
C. A. Fairbridge, Mr. W: Tasker Smith, W. Hiddingh, Esq. Would 

I shall feel much obliged to 
You are aware that nearly all my Library 
take some time to get it moved to the Cape. 

I have, however, with me here some very valuable books and manuscripts. 
’ These I send at once by the Cossack, in two cases. You will find what 
they are from the enclosed list. The cases are addressed, “‘ South African 
-Publie Library, Cape Town.” Will you see that they-are received, and 
look after them ? . . 

, ‘ _ “Very truly yours, 

’ “Gorae Grey.” 

(2) De genoemde raad kan- van de Regering van het 
Dominium van Nieuw Zeeland in ruil voor de aldus overge- 
dragen boeken en manuscripten in ontvangst nemen boeken 
of manuscripten welke vootheen behoord hebben. aan wijlen 
Sir George Grey en tans berusten in de Auckland Openbare 
Bibliotheek en betrekking hebben op Zuid-Afrika of het 
volk ervan. De aldus ontvangen boeken of manuscripten 
wullen deel uitmaken van de genoemde Grey Verzameling 
en het eigendom ervan zal berusten bij de genoemde raad, 
en na ontvangst ervan zullen zij onderworpen worden aan 
de voorwaarden vervat in genoemde in de Bijlage opgenomen 
brief. > , 

Bijlage. . 

“ Regeringshuis, Auckland, 
21 Oktober 1861. 

|‘ Waarde Watermeyer, : . 
“Gedurende dertig jaren was het cen van de ‘hoofdgenoegens van 

mijn leven om een bibliotheek te verzamelen die, naar ik hoopte, de 
vreugde en ontspanning van. mijri middelbare leeftijd en van mijn 
oude dag zoude zijn. Zo ben ik voortgegaan om mij over te geven 
aan dromen van een rustig en letterkundig leven, dat een vergoeding 
zou zijn voor de voortdurende bedrijvigheid van mijn jongere jaren. 
Een. deel van het plan was om van oude manuscripten nieuwe uitgaven 
te publiceren van-werken, welke ik voor grote verbetering vatbaar 
achtte. , Naarmate mijn inzichten zich verbreedden, bereidde ‘ik alg 
een onverstandige man voor de ‘laatste jaren van een leven meer werk 
voor dan verscheidene mannen.in verschillende lange levens zouden 
kunnen verrichten. Tegelijkertijd is het mij immer duideliker gebleken, 
dat de tijd van rust én stilte, welke ik genieten zou, verder en verder 
van mij wegvloog naarmate ik in het leven vorderde. Inderdaad 
ben ik in plichten -gewikkeld geraakt waarvan ik niet ontkomen ken. 
Wat ik voor mij zelf ter zijde legde, kan ik gebruiken noch genieten ; 
toch wordt het op zelfzuchtige wijze voor anderen gesloten gehouden 
die er met voordeel gebruik van zouden kunnen maken en er het genot 
van hebben. Ik had gehoopt dat na mijn dood deze bibliotheek, 
nagelaten aan een nieuw land, een schat van grote waarde ‘blijken 
mocht, die tot zekere hoogte helpen zou om de geest te vormen van 
elk van zijn generaties naarmate zij elkander. opvolgen. Maar tans 
gevoel ik dat het nutteloos zou zijn te wachten op de dag van mijn 
eigen dood om aan mijn medemensen van nut te doen’ zijn datgene ° 
dat de loop der gebeurtenissen tot weinig of geen nut voor mij gemaakt 
heeft. Vele omstandigheden verbinden mij aan de Kaap, de schone 
tuinen van Kaapstad, aan de Openbare Bibliotheek aldaar; waarvan 
ik de standplaats koos, de eerste steen legde, welke de zoon van een 
grote ‘Koningin opende, in mijn tegenwoordigheid en welke het mij, 
misschien, vergund moge worden op mijn oude dag te bezoeken. Ik) 
geloof dat Zuid-Afrika een groot land zal zijn; dat Kaapstad, of de 
omtrek ervan, om verschillende redenen, het centrum van de voornaamste 
opvoeding van zijn jonge mannen zal vormen. Daarom kan er geen 
geschikter of waardiger rustplaats zijn voor de schatten, welke ik met 
zoveel zorg verzarneld heb. Ik ben daarom .van voornemen om, ge- 
leidelik, mijn gehele bibliotheek aan de Zuid-Afrikaanse Openbare - 
Bibliotheek in Kaapstad te zenden, om daar te berusten, onderworpen 
aan de volgende voorwaarden :-— ” 

“Dat ik te eniger tijd van de bibliotheek boeken en manuscripten 
voor eigen gebruik wegnemen kan, zo lang ik ze nodig heb. Dat ik 
hetzelfde voorrecht verlenen kan aan de bewoners van een inrichting. 
welke ik hierna.in Zuid-Afrika, oprichten mocht. Dat gedurende 
mijn leven alle andere personen,’ onder inachtneming van de regels 
en regulaties van de bibliotheek, toegelaten zullen worden om de boeken 
en’ manuseripten in de bibliotheek te gebruiken, maar dat het aan 
niemand, zonder mijn toestemming, veroorloofd worden zal om ze uit 
het gébouw weg te nemen. Na mijn dood moeten de kuratoren. van 
mijn kollektie zulke regulaties betreffende laatstgenoemd onderwerp 
maken als zij raadzaam achten, omdat ik het nageslacht niet wil trachten 
te binden door een onveranderlike regel. . 

“Ik stel voor dat, teneinde gezorgd wordt dat aan die voorwaarden 
voldaan wordt, ik in eerste instantie acht kurdtoren benoemen zal 
en dat wanneer een vakature ontstaat, de overblijvende kuratoren 
er van tijd tot tijd in zullen voorzien. Ik zou willen dat de eerste acht . kuratoren zijn:- Uzelf, de achtbare heer W. Porter, Sir T. Maclear, 
de heer J. de Wet, de heer J. Fairbairn, sen., de heer C. A. Fairbridge, 
de heer W. Tasker Smith, de heer W. Hiddingh. Zoudt u hun willen 
vragen om voor mij op te treden? Indien u dat zoudt willen doen, 
zal ik u er zeer erkentelik voor zijn.  Zoals u weet, bevindt bijna mijn 
gehele bibliotheek zich in Engeland, en het zal enige tijd nemen om die naar de Kaap over te brengen. Ik heb echter hier bij mij enige 
zeer waardevolle boeken en manuscripten. Die zend ik u met de Cossack onmiddellik toe in twee kisten. Uit bijgaande lijst ault u zien wat zij zijn. Die kisten zijn geadresseerd “ South African Publie 
Library, Cape Town.” Zoudt u willen toezien dat zij ontvangen worden 
en dat er voor gezorgd wordt? - 

“Uw zeer dienstwillige,   “(w.g.) Goren Grey.” 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangebaald Korte titel. 
jals de Wet op de Grev. Verzameling 1921. ;
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No. 8, 1921. 

ACT. 
To amend ‘the Bills of Exchange (Time of Noting |- 

Act 1919, 

No. 8, 1921. 

WET | 
Tot wijziging van de Wisselbrieven (Noteertijd) 

: “Wet 1919. 

    

i 

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

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

Amendment 1. Section two of the Bills of Exchange (Time| of Noting) 

orsection Act 1919 is hereby amended by the addition thereto at the 
two cf Act 34 lowil j — No. 23 of end thereof of the following words : 

1919. “and ‘to note’, ‘be noted’ and ‘ noting’ shall be taken 
- to include presentation by a notary.” 

Shorttitle. - 2 This Act may be cited for all purposes as the Bills of 

Exchange (Time of Noting) Act Amendment Act, 1921.   i 

1 

i 

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

volgt:— . i , 

1, Artikel twee van.de Wisselbrieven (Noteertijd) Wet 1919 Wijziging 
wordt mits deze gewijzigd door aan het einde daarvan de van artikel 

_—_ twee van W 
volgende woorden toe te voegen :— . No. 23 va 

“en. ‘noteren’, ‘genoteerd worden’ en ‘ notering’ 1919. 
worden .geacht in te sluiten presentatie door een 
notaris.” 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite 
- jals de Wisselbrieven (Noteertijd) Wet Wijzigings Wet, 1921. 

  

No. 9, 1921. - 

ACT 
To amend the law relating to the salaries and 

tenure of office of the Judges of 
High Court of Natal. 

the Native 

  

No. 9, 1921. 

WET 
Tot wijziging van de wet op de’ salarissen en 

ambtsduur van de rechters van het Naturellen 
Hogehof van Natal. 

  

BEIT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

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

the Union of 

Age of | ‘1. Notwithstanding anything contained in Act No. 49 of 1898 

retirement of Natal or in any amendment thereof, every person appointed 

of judges of stor the commencement of this Act to the office of judge- 
Native High 
Court of president or judge of the Native High Court of Natal shall, on 

Natal attaining the age of sixty-five years, retire from such office 

hereafter upon a pension determined in accordance with the 

appointed. that Act or any amendment thereof. - 
‘provisions of 

Salaries of 2. Notwithstanding anything contained in Act No. 49 of 

judges of 1898 of Natal, or in any amendment thereof the salaries of the 

Native High jydge-president and of every judge of the Native High Court 
Court of : 
Natal. of Natal (whether appointed before or after the commencement 

of this Act) shall be as set: forth in the Schedule to this Act. 

Shor: title. 3, This Act may be cited for all purposes as the Natal Native 

‘High Court Act, 1921. 

Schedule. 

Judge-President: Fifteen hundred pounds per annum: 

Every other Judge: Fourteen hundred pounds per annum. 

  

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

volgti— ; oe , co 

1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat Leeftijd 

in Wet No. 49 van 1898 van Natal of in een wijziging ervan, W48rop 

treedt iédere persoon, die na de inwerkingtreding van deze Wet rechters \ 

benoemd wordt tot rechter-president of rechter van het Natu- ten Hoge. 

rellen Hogehof van’ Natal, als zodanig af bij het bereiken van hof van 

de leeftijd van vijf en zestig'jaren, op een persioen dat vast- Natal, di 

gesteld wordt volgens de bepalingen van die Wet of een wijzi- bonoos 

i . . : , enoemd 

ging ervan. 
ae 

. moeten 

aftreden. 

2. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat in Salarissen 

Wet No. 49 van 1898 van Natal of in een: wijziging ervan van rech: 

zullen de salarissen van de rechter-president en van elke rechter Nat tL 

van het Naturellen Hogehof van Natal (hetzij zi] benoemd Hogehot 

zijn,voor of na de inwerkingtreding van deze Wet) zijn zoals van Nats 
vermeld in de Bijlage van deze Wet. o So , 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte’ tit 
als de Wet op het Naturellen Hogehof van Natal, 1921. 

    

Bijlage. 

Rechter-president : Vijftien honderd pond per jaar. | 

Elk ander Rechter: Veertien honderd pond per jaar.  
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Preamble. 

: twenty-siz of the Rand Water Board: Supplementary Water 
Supply (Private) Act, 1914: 

Amendment 
of section 

No. 10, 1921.] 

PRIVATE ACT 
To amend the Rand Waiter Board Statutes 1903-1920 

in respect of the definition of fixed charges con- 
tained in section twenty-six of the Rand Water 
Board Supplementary Water Supply (Private) 
Act, 1914. . . 

No. 10, 1921.] 

PRIVATE WEL 
Tot wijziging van-de Rand Waterraad Statuten 

1903-1920 ten aanzien van de betekenris van vaste 
kosten vermeld in artikel zes en twintig van de 
Rand Waterraad Verdere Waterverschaffings 
(Private) Wet, 1914. 
  

\V BEREAS the Rand Water Board (hereinafter referred to 
.as the Beard) constituted under the Rand Water Board 

Statutes 1903-1920 (hereinafter referred to as the Board’s 
Statutes) is authorized by the Board’s Statutes to raise money 
by the issue of Rand Water Stock and otherwise in the. exercise 
of the powers therein conferred upon it: 

  

AND WHEREAS by the Rand Water Board Supplementary 
Water Supply (Private) Act, 1914, which is incorporated with 
the Board’s Statutes, provision is made for meeting the, fixed 
charges as therein defined in respect of all Rand Water Stock 
issued at the commencement of the said Act and under the 
powers. conterred by that Act: 

AND WHEREAS it is expedient that the like provision should 
be made for meeting the fixed charyes in réspect of all Rand 
Water Steck which may be issued by the Board, and also for 
meeting similar payments in respect of money raised otherwise 
than by the issue of Rand Water Stock under the powers con- 
ferred upon the Board, and for this purpose to amend section 

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

South Africa, as follows :-~. 

1. Section twenty sia of the Rand Water Board Supplementary 

NADEMAAL de Rand Waterraad (hieronder gernoemd de Konsiderans. 
Raad) -gekonstitueerd krachtens de Rand Waterraad 

Statuten 1903-1920 (hieronder genocemd de Statuten van de 
Raad) door de Statuten van de Raad gemachtigd wordt om 
geld up te nemen door de uitgifte van Rand Water Schuld- 
jbrieven en anderszins bij. het uitoefenen’ van ‘de daarin aan 
hem verleende bevoegdheden : 

EN waprmMaaL door de Rand Waterraad Verdere Water- . 
verschaffings (Private) Wet 1914, die ingelijfd is in de Statuten 
van de Raad, voorziening gemaakté wordt voor het dekken 
van de vaste kosten als daarin omschreven ten aanzien van 
alle bij de invoering van genoemde Wet en krachtens de door 
die Wet veileende bevoegdheden uitgegeven Rand Water 
Schuldbrieven : a 

EN NADEMAAL het raadzaam is dat gelijke voorziening 
gemaakt wordt voor het dekken van de vaste kosten ten 
aanzien van alle Rand Water Schuldbrieven die de’ Raad 
mocht wtgeven, alsook voor het dekken van dergelijke betalin- 
gen ten aanzien van geld op andere wijze opgenomen dan door 
de uitgifte van Raud Water Schuldbrieven kiavhtens de 
bevoegdheden verleend aun de Raad, en om te dien einde 
artikel zes en twintig van de Rand Waterraad Verdere Water- 

.|verschaffings (Private) Wet 1914 te wijzigen : 

7s Het BEPAALD: door Zijn Majesteit de Koning, de 
’ Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika als 

volgt :— 

1. Artikel zes en iwintig van de Rand Waterraad Verdere Wijziging 

  

Water Supply (Private), Act, 1914, ts hereby amended :-— 
(a) by the omission of the words “in respect of all Rand 

Water Stock issued at. the commencement of this Act, 

van artikel] 
ces en twintiy 
van Wet No. 

twenty-six of Waterverschaffings (Private) Wet, 1914, wordt mits deze geurj- 
Act No. 18. : zigd :-— : 
of 1914. 

Short title. 

_ Rand Water Board Statutes 1903-1921. 

and under the. powers conferred by this Act” and by 
enserting in place thereof the following words: “ to- 
gether with any payments made under the‘ provisions 
of sub-section (4) of section seventy-three and ' sub- 
section (12) of section ninety of that Ordinance” : 

(b) by the omission in paragraph (a) of the words “ proceeds : 
of the issue of any such stock’? and by inserting in 
place thereof “ moneys raised under the provisions of 

‘the Board’s Statutes”, and . 

(c) by the omission of paragraph (d) and by inserting in| 
place thereof the following new paragraph (d): “ Any 
interest due or payable for the year in respect of money]. 
raised under the authority of the Board’s Statutes 
which, by the provisions of the said Statutes is authorized 
to be paid out of the money so raised, and which has 

actually been charged to capital in terms thereof.”. 

2, This Act may be cited for all purposes as the Rand Water 
Board Statutes 1903-1920 Amendment (Private) Act, 1921 
and shall be read.as one with thé Board’s Statutes which, 
together with this Act, may be cited vomprehensively as the   

(a) door schrapping van de woorden “ten aanzien ven alle 
Rand Water. Schuldbrieven witgegeven. bij de invoering 

18 van 1914. 

van deze Wet en angevolge de bevoegdheden verleend 
door deze Wet” en door daarvoor in de plaats te stellen 
de volgende woorden : “ alsmede alle betalingen gedaan 

dive en zeventig en sub-atrikel (12) van artikel negentig 
van die Ordonantie”’ ; 

(6) door schrapping in paragraaf (a) van. de woorden “ af- 
komstig van de wigifte van zodanige schuldbrieven”’- 
en door daarvoor in de plaats te stellen “ bigeengebracht 
ingevolge de bepulingen van-de Statuten van de Raad” ; en. 

(c): door schrapping, van paragraaf (d) en daarvoor in de 
plaats te stellen de volgende nieuwe paragraaf (d): 

Alle interest verschuldigd of betaalbaar voor het jaar 
ten aanzien van geld bijeengebracht op machtiging van 
de Statuten van de Raad die krachtens het bepaalde 
by die Statuten betaald mag worden uit het zo bijeen- 
gebrachte geld en die werkelkk in termen daarvan. ten 
laste van kanitaal gebracht is.” 

krachtens het bepaalde bij sub-artikel (4) van artikel, 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Rand Waterraad Statuten 1903-1920 Wijzigings (Private) 
Wet 1921 en wordt als deel besehouwd van de Statuten van de 
Raad die met deze Wet gezamenlik kunnen worden aangehaald 
als de Rand Waterraad Statuten 1903-1921.
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No. 11, 1921.] 

To amerd in certain respects the law relating to the 
administration of justice in the Orange Free 
State. .. 

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

South Africa, as follows :— me , 

One judge to 1, (1) Anything to the contrary notwithstanding contained 

“constitute. ® in section four of Ordinance No. 13 of 1904 of the Orange Free 

Oranee. Free State it shall be lawful for one judge of the Orange Free State 

State Pro. Provincial Division to hear and determine any action if— _ 
vincial : 

Division in 
certain cir- (a) both parties to the action consent to its being so heard ; 

cumstances. . , , oo - _ oF 

(b) the action is remitted to be so heard by order of the 
said division. | 

(2) One judge sitting to hear any action in accordance with 

this section shall be deemed to constitute a court-and such 

court shall be styled a divisional court ~ . 

(3) Where the parties to an action consent to its being heard 

by a divisional court, either party thereto or his attorney shall, 

after the Glose of the pleadings, file with the registrar of the 

said division such consent in writing signed by the said parties 

or. their attorneys. 

(4) The said division-after the close of the pleadings may, on 

the application of either party to an action or of its own motion, 

remit such action to be heard by a divisional court 

Shot title. 9. This Act may be cited for all purposes as the Administra- 

tion: of Justice (Orangé Free State) Amendment Act, 1921.-   

No. 11, 1921.] 

WET 
Om in zekere opzichten de wet op de rechtspleging 

in de Oranje Vrijstaat te wijzigen. 

  
  

Ti HET BEPAALD door Zijn, Majesteit de Konig, de * 
4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— So Py 

1. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen ver- Eén rechter 

vat in artikel vier van Ordonantie No. 13 van 1904 van de vormt onder 

Oranje Vrijstaat heeft één rechter van de Provinciale Afdeling zekore dig- 

van de Oranje Vrijstaat het recht om een zaak te horen en te f 
o pally heden een 

beslissen indien— kworum van 

(a) beide partijen in de zaak toestemmmen dat het aldus de Previn: 
gehoord wordt; of ; ling van de 

(b) de zaak bij een order van genoemde afdeling verwezén Oranje 

wordt om aldus gehoord te worden. Vrijstaat. 
overeen- — (2) Eén rechter die zitting neemt om een zaak in 
zulk hof stemming met dit artikel te. horen vormt een hof en 

wordt een afdelingshof genoemd. .._ 7 
(3) Wanneer de partijen in een zaak toestemmen dat het 

door een afdelingshof gehoord wordt, moet één van ‘beide 

partijen daarin of diens prokureur, na het sluiten van de plei- 

dooien, bij de registrateur van genoemde afdeling zodanige 

toestemming in geschrifte, getekend door de genoemde ‘par- 
tijen of hun prokureurs, indienen. : 

(4) De genoemde: afdeling’ kan, na het sluiten van de plei- 

dooien, op.de applikatie van één'van beide partijen in de zaak 

of uit eigen beweging die zaak verwijzen'om door een afdelings- 

hof te worden gehoord 

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

als de Wet tot Wijziging van de Rechtspleging (Oranje Vrij- 

staat), 1921. , a -



eV 

Exchequer 
account —. 
charged with 
£3,300,000 
on revenue 
account and 
£1,900,000 
on Joan - 
account. 

Sums issued 
under this 
Act to be 
advances in 
anticipation. 
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No. 12, 1991.] 

To apply a further sum not exceeding five million 
two hundred thousand pounds on account of the 
‘service of the year ending the thirty-first day of 

_ March, 1922. ot oO 

  

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

South Africa, as follows :— 
.. 1. In addition to the sum appropriated by the Appro priation 
(Part) Act; 1921 (No. 3 of 1921) there may. be issued out of the 
Exchequer Account such. sums of money, not exceéding in the 
aggregate the sum of three -million three hundred thousand 
pounds’ for revenue services and one million nine hundred 
thousand ‘pounds for loan services as may“from time to time be 
required for the service of the. Union for the year: ending the 
thirty-first day of March, 1922, until such ‘time as’ provision -is 
made therefor by: Parliament in an Appropfiation Act. *’ 

2. All sums issued under the provisions of this Act shall be 
deemed to be advances on account of grants to be made by 
Parliament in an Appropriation Act for the year ending the 
thirty-first day of March, 1922, and immediately on the com- 
mencement of such Appropriation Act. this Act shall cease 
to have. effect: and issues. already made hereunder shall ~be 
deemed to be issues under that Appropriation Act, and shall 
be accounted for in accordance with the provisions thereof : 

Short. title. 

Provided that no services upon which expenditure has not 
been incurred during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1921, or for which there is no statutory authority, 
shall be deemed to be authorized under this: Act. 

8. This Act. may be cited for all: purposes as the Second 
Appropriation (Part) Act, 1924. , 

_ No. 12, 1921] 

Tot aanwending van een verdere som niet te boven- 
gaande vijf millioen twee honderd duizend pond 
ten behoeve van de dienst over het jaar eindi- 
gende de.¢en en dertigste dag van Maart 1922. 

  

3 HET BEPAALD door zijn Majesteit de Koning, de Senaat 
~ en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als volgt:— 

1. Behalve de som’ beschikbaar gesteld door de Middelen Schatkist- 
(Gedeelte) Wet, 1921 (Wet No. 3 van 1921) kunnen wit de rokening 
Schatkistrekening zulke sommen worden ‘getrokken, ‘in het po 294 0% ning 72 ommen wo getrokken,, in het ¢3 300,000 gebeel niet te bovengaande de som.van dric: millioen drié op inkomste- 
honderd duizend pond voor inkomstediensten en. een millioen rekening on - 
negen honderd duizend pond voor leningsdiensten, als van tijd £1-900,000 
tot tijd benodigd mochten zijn voor. de dienst- van de Unie rekennige 
over het jaar eindigende de één en dertigste dag van Maart : 
1922, tot tijd en wijle daarin door het Parlement bij een 
Middelen Wet voorzien wordt. : . 

2. Alle uit kiacht van deze Wet getrokken sommen wordén Sommen 
beschouwd als voorschotten op, rekening van gelden door het eevee 
Parlement bij een Middelen Wet te worden toegestaan voor aetrokken 
het jaar eindigende de één en dertigste dag van Maart 1922, en orden 
onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige Middelen.Wet; beschouwd 
treedt deze Wet buiten werking en worden alle uit kracht als voor. 
daarvan reeds getrokken gelden beschouwd als ultgiften wit schetton, on 
kracht van de Middelen Wet, zullende ij overeenkomstig’ de 
voorschriften daarvan worden verantwoord :—- 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende 
het financiéle jaar eindigende de één en. dertigste dag van 
Maart 1921, geen uitgaven gedaan zijn, of waarvoor geen 
machtiging bij de wet verleend is, beschouwd gullen worden 
ingevolge deze Wet te. zijn gemachtigd. ce 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. ©   -jals de Tweede -Middelen (Gedeelte) Wet, 1921.



BILL 
“Fo confirm an agreement made between the Railways 

Confirmation 
of agreement 
set out in 
schedule. 

and Harbours Administration of the Union and 
the Messina (Transvaal) Development Company 

; Limited. So 4 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28rw MAY, 1921. 
\ 

-WETSONTWERP 
Tot het bevestigen van een overeenkomst aangegaan 

tussen de Spoorwegen en Havens Administratie 
van de Unie en de Messina (Transvaal) Develop- 
ment Company, Limited. oe 
  

(Ingediend door de Minister vAN SpooRWEGEN EN -HavENs.) 
    
  

(Introduced by the Minister or Ratnways AND Harpours.), 

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 :— ot 
1. Notwithstanding anything to the contrary contained in 

Acts No. 33 of 1911 and 24 of 1919 the agreement dated the 
twenty-fifth day of May, 1921, between thé Minister of Railways 
and Harbours for the Union and the Messina (Transvaal) 

- Development Company, Limited, (a copy whereof is set out in 
the schedule to this Act), is hereby ratified and confirmed and 

‘all necessary powers and authority are hereby conferred upon 

Short title. 

the Railways-and Harbours Administration for giving full and 
complete effect to.the terms of the said agreement. { 

' 2. This Act may be cited for all purposes as the Messina 
Railway Further Amendment Act, 1921. | | 

  

Schedule. 

DEED OF AGREEMENT. 

{ 
\ 

‘ 

AGREEMENT mace and enterecl into between the Minister or Rati: 
Ways AND Harsours for the Union or Sourn Arrica (hereinafter 
referred to as the ‘‘ Administration ”’) of the one part, and the Mussina 
(TRANSVAAL DmvELOPMENT Company, Limirep, a Company incor- 
porated and registered in England (hereinafter referred to as the “ Com- 
pany’) of the other part: : 

WITNESSETH. 

- THatT wHEREAS by an Agreement dated the 15th of April one thousand 
nine hundred and eleven, .entered into between the MEsstna, (TRANS- 
VAAL) Rattway Company, Limrrep, THE Mussina (Transvaat) DEVEL- 
OPMENT Company, Limrrep, and the Minister of Railways and Harbours, 
and confirmed by Act No. 33 of 1911 of the Parliament of. the Union of 
South Africa (hereinafter referred to as the “ principa] agreement) ; it 
was provided, inéer.alia, that the Administration should work a certain 
railway line for a period of ten years reckoned from the day on which the 
whole of the said line was opened for traffic, and that if during: the said 
period of ten years the revenue received in respeet of the working of the 
line by the Administration during any year was less than the! working 
expenses for that year the deficiency should be paid to the Administration 
by the Company within one month from the date on which the statement 
thereof shall have been handed to the Company provided that the amount 
payable by the’Company shall in no year exceed a sum equal to 44 per 
cent. upon the cost of the line limited to £792,000 : 

THAT WHEREAS the said Mussina (TRANSVAAL) Rattway Compawy, 
Limitep.if in existence has no longer any interest in the said agreement: 

THAT WHEREAS the principal Agreement was supplemented in: certain 
minor details by an Agreement dated the 28th of May, 1913, :betaveen 
the Minister of Railways and Harbours and the Company : : 

THAT WHEREAS the principal agreement was further supplemented 
by agreements dated the 12th of June, 1918, and the 6th of May, 1919, 
between the Minister of Railways and Harbours and the Company and 
confirmed by Act No. 24 of 1919 whereby inter alia, the Company, owing 
to certain causes connected with the war became unable to fulfil the 
terms of the said Agreements and applied to the Administration for a 
modification of such terms and the suspension of others, notably the 
payment by the Company to the Administration of only such amounts 
as it was able to pay out of the profits earned by the Company until the 
3rd of August, 1925, in place of the guaranteed maximum payment of 
£35,640 annually and also the extension of the period of the guarantee 
under the principal agreement by a number of years equal to the! quotient 
resulting from the division of the undischarged portion of the guaranteed 
payment for loss by the Company up to and including the 3rd off August, 
1925, by the maximum annual amount guaranteed of £35,640: - 

Anp wuHeEREAS the parties have agreed subject to the sanction of 
Parliament to cancel all the said Agreements and to substitute; therefor 
eertain other payments: ~ ; ; : 

[A.B 34—21.]   

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

als volet :— - : 
1. Ongeacht tegenstrijdige bepalingen in de Wetten No. 33 

van 1911 en 24 van-1919 wordt de overeenkomst, gedagtekend 
de vijf en twintigste dag van Mei 1921 tussen de Minister van 
Spoorwegen en Havens voor de Unie en de Messina (Transvaal) 
Development Company Limited (waarvan de tekst in de bijlage 
bij deze Wet is vervat), hierbij bekrachtigd en bevestigd en alle 

Ix... 

Bevestiging 
van overeen- 
komst,.in ,de 
bijlage .. . 
vervat... 

benodigde macht en bevoegdheid worden ‘hierbij aan de Spoor- ° 
wegen en Havens Administratie verleend tot het geheel ‘en 
volledig uitvoeren van de bepalingen van genoemde overeen- 
komst. oe 

‘2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als 
de Messina Spoorweg Verdere Wijzigingswet 1921. 

Bijlage. 

AKTE VAN: OVEREENKOMST. 

Korte titel. 

OVEREENKOMST GEMAAKT fN GESLOTEN ‘tussen de MINIsTER. VAN . 

SPOORWESEN EN Havens voor de Unie van Zuid. Afrika (hierin ‘verder 
genoemd ‘de ‘ Administratie ‘}) ter eener en de .Messina (Transvaa}) 
Devetorpmenr Company, Limrrep, eon in Engeland ingeliifde en ge- 
registreerde Maatschappij (hierin verder genoemd de “ Maatschappij ’’) 
ter andere. zijde: . : , , 

: Gptvier,:' 

Dat AANGEzIEN er bij een overeonkomst gedagtekend de. 15de' April 
een duizend negen honderd. en elf gesloten tussen de Mrsstna (TRANS- 
vaAL) Ratrway Company, Limitep, Dr Mussina (TRANSVAAL) DEVELOP- 
MENT ComPpANy, Limirep, en de Minister van Spoorwegen en Havens 
en bevestigd door Wet No. 33 van 1911 van het Parlement van de Unie 
van Zuid Afrika hievin’ verder genoemd de ‘“ Hoofdovereenkomst,’’ 
bepaald was onder andere dat de Administratie een zekere spoorwegliin 
gedurende een tijdvak van_10 jaren gerekend van de dag waarop de gehele 
lijn voor het verkeer was geopend zou exploiteren, en dat, in geval 
gedurende’ genoemd tijdvak van 10 jaren de inkomsten door de Ad- 
ministratie in verband met het exploiteren van de lijn in enig jaar ont- 
vangen minder waren dan de exploitatiekosten voor dat jaar, het te 
kort deor de Maatschapvij aan de Administratie zou worden uitbetaald 
binnen een maand gerekend van de dag waarop een verklaring te dien 
effekte aan de Maatschappij zal zijn overhandigd met dien verstande 
dat het door de Maatschappij uit te betalen bedrag in geen jaar een 
bedrag zal overschrijden dat gelijkstaat met 44 percent over de kosten 
van de ijn beperkt tot £792,000 : 

Dar AANGEZIEN genoemde Musstna (TRANSVAAL) Rarmaway ComPany, 
Limited. indien nog bestaand niet langer enig belang heeft bii genoemde 
overeenkomst:  _ , . 
Dat AANGEzIEN de hoofdovercenkomst in enkele onderdelen van minder 

belang is aangevuld door een overeenkomst gedagtekend de 28ste Mei 
1913, tussen de Minister van Spoorwegen en Havens en de Maatschappij : 
Dar aanaEzten de ‘Hoofdovereenkomst verder is aangevuld door 

Overeenkomsten gedagtekend de 12de Junie 1918 en de Gde Mei 1919, 
tussen de Minister van Spoorwegen en Havens en de Maatschappij en . 
bevestigd door Wet No. 24 van 1919 waarbij onder andere de Maat- 
schappij, om reden van zekere oorzaken in verband met de oorlog, onbe- 
kwaam werd de bepalingen van genoeinde overeenkomsten uit te voeren 
en bij de Administratie aanzoek deed tot wijziging van zodanige voor- 
waarden. en het opschorten van anclere met name het betalen door de 
Maatsehappij aan de Administratie van slechts zodanige bedragen als hij 
in staat was te betalen uit de profijten door de Maatechappij behaald 
tot aan de derde Augustus 1929 in de plaats van de gewaarhorgele maxi- 
mum betaling van £35,640 jaarliks en ook het verlengen. van het tijdperk 
van de waarborg volgens de Hoofdovereonkomst met een aantal jaren ge- 
lijk aan‘het quotient-verkregen door het delen van het onafgedaan gedeelte 
van de gewaarborgde betaling voor verlies door de Maatschappij tot en 
met de 3de Augustus, 1925, met het maximum gegarandeerd ‘iaarliks 
bedrag van £35,640: . ‘ : 

EN AANGEZIEN de partijen zijn overeengekomen, behoudens bekrachti- 
ging door het Parlement, alle genoemde overeenkomsten in te trekken en 
daarvoor zekere andere betalingen in de -plaats te stellen: 

[A.B. 34—'21.]



  

  

-immediately prior to the execution of this Agreement. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, .28rH MAY, 1921. 

Now, THEREFORE, THESE PRESENTS WITNESS 

Tar the parties do hereby contract and agree as follows :— 
1. The Agreements between the Minister of Railways and Harbours}: 

and the Company: dated respectively the 15th day of June, 1911, 28th 
day of May, 19138, 12th day of June, 1918, and the 6th day of May, 1919, 
and confirmed by Parliament are subject to this agreement and to the 
upproval of Parliament hereby cancelled, but notwithstanding the 
cancellation of the principal Agreement the Administration shall continue 
to work the line described subject to the provisions of this Agreement and 
in. accordance with the law governing the regulation, control and manage. 
ments of the railways of the Administration. 

2. With effect on and from the Ist day of July, 1921, the Company 
shall become liable to the Administration for the payment annually 
of a sum equivalent to 74% of the net profit earned by the Company 
in each of the years terminating on the 30th of June. : 

3. The first of the said annual payments shall be made by the Com- 
pany to the Administration at the head office of the Adininistration in 
Johannesburg on the 3lst of December, 1922, and shall continue to be so 
paid thereafter without interruption for a period of 15 years calculated 
from the said Ist of July, 1921. 

4. The amount of the said payment of 74% of the net profits of the 
Company shall be determined in the same manner and on the same 
basis as thée.10% profits tax payable to the Union Government is at 
present determined. oo me 

5. With effect on and from the lst day of July, 1921, and for a con- 
tinuous period of 12 months thereafter the Company shall continue 
to work the mines which are theproperty of the Company in the district 
of Messina to the satisfaction of the Government, Mining Engineer. 

6. Should the Company at any time during the period of twelve 
months ending-on the 30th of June, 1922, cease to carry on its mining 
operations to the satisfaction of the Government Mining Engineer as 
aforesaid for a period of one month after he has given the Company 
written notice setting out the matter or matters with which he is dis- 
satisfied, or should proceedings be taken for liquidation of the Company, 
or should the Company not comply with the provisions of this Agrée- 
inent, the Administration shall be entitled by written notice to the 
Company to terminate this Agreement forthwith and in that case. the 
benefits conferred upon the Company by this Agreement shall cease 
and the principal Agreement shall be deemed to be again operative 
unaffected by this Agreement and the Administration’s claim under 
the principal Agreement shall revive in the same manner as though 

‘ this Agreement had not.been made and the Administration shall be} 
entitled. to claim payment of such moneys as may be due or payable to 
it, and any payments by the Company to the Administration under 
this Agreement shall be reckoned as payments on account of the liability 
under the principal Agreement. - a, 

7. The Administration undértakes to apply to Parliament during 
the present session for the confirmation and ratification of this Agree- 
ment and if such confirmation and ratification is obtained ‘all contracts 
or agreements between'the Company and the Administration ‘save 
this present contract shall be deemed to have terminated’ and no party 
shall have any right of action against the other for damages for non- 
performance. In the meantime this present contract shall be pro- 
visional only. If such confirmation and ratification is not obtained 
the parties shall revert so far as is possible to the position as it existed 

8. The Company may not during the said period of 15 years referred 
to herein increase its debentures or effect any further mortgage of its 
fixed property without the consent in writing of the Administration for 
that purpose first had and obtained. 

9. The stamp duty payable upon this’ Agreement shall be paid by 
the Company. ; : 

- Given under the hands of the said parties at the places and ‘on the 
dates respectively set opposite their signature. : 

Signed by thé Honourable John 
William Jagger in his capacity as 
Minister of Railways and Har- 
bours and as such representing the 
Administration at Cape Town on 
this the 25th day of May, 1921. 

J. W. JAGGER. 

As Witnesses 

1. Jouann Ruissix, 

2. G. W. Pinxineron 

Signed by Augustus Bachelder 
Emery in his capacity as’ the ‘ 

General Manager of the Company , 

and as such duly authorised to act A. B, EMERY. 
herein at Cape Town on this the 
25th day of May, 1921. 

As Witnesses : 

1. Jowann Rissrx. 

2.. G. W. Prugineton. 

_|Maatschappij én als zodanig be- 

Zo 1s HET. 

Dat de partijen hierbij kontrakteren ‘on overeenkomen als volgt -— 

1. De Overeenkomsten tussen de Minister van Spoorwegen en Havens 

en’ de Maatschappij respektievelik gedagtekend de 15de dag van Junie 

1911, 28ste dag van. Mei 1913, 12de dag van Junie 1918, en de 6de dag 

van Mei 1919, en door het Parlement bekrachtigd zijn behoudens deze 

overeenkomst en de goedkeuring van het Parlement hierbij ingetrokken, . 

maar ongeacht het intrekkeni van cde hoofdovereenkomst gaat de Ad- 

ministratie voort mét-het exploiteren van de daarin beschreven liju 

volgens de. bepalingen van deze Overeenkomst en in overeenstemming 

met de wet die de regeling, de kontrole en het beheer van de spoor- 

wegen van de Administratie beheerst. 
2, Op on van de eerste dag van Julie 1921 wordt de Mautschappij 

aan de Administratie aansprakelik voor het jaarliks betalen van een 

som gelijkstaand met 74% van:het metto profijt door de Maatschappij 
in elk van de jaren lopend tot de 30ste Junie behaald. 

3. De eerste van genoemde jaarlikse betalingen geschiedt door de 
Maatschappij aan’.de Administratie op het Hoofdkantoor van de Ad- 
ministratie te Johannesburg op 31 December 1922. en die betaling wordt 
aldus voortgezet zonder onderbreking voor een ‘tijdperk van 15 
jaren te rekenen van genoemde eerste dag vari Julie 1921. . 

4, Het bedrag van genoemde betaling van 74% over het netto profijt 

van de Maatschappij wordt op dezelfde wijze en op dezelfde basis vast- 
gesteld als de 10% profijtbelasting ann de Unie Regering betaalbaar nu 
wordt vastgesteld. . Lo 

5., Beginnend op en van de Iste dag van Julie 1921 en gedurende cen 
onafgebroken tijdperk van twaalf maanden daarna gaat de Maatschappij 

voort met: het bewerken van de mijnen die het eigendom van de Maat- 
schappij zijn in het distrikt van Messina ten genoege van de Goeverne- 
ments Mijningenieur.. 7 . 

6. Mocht te eniger tijd gedurende het tijdperk van twaalf maanden 
lopend tot 30 Junie 1922 de Maatschappij ophouden met het bewerken 
van zijn mijnen ten genoege van de voornoemde Gdevernements Mijn- 
ingenicur gedurende een tijdperk van cen maand. nadat hij de Maat- 

sehappij bij geschrifte heeft doen weten met’ welke ‘zaak of zaken hij 
ontevrecen is, of mochten stappen worden genomen voor het likwideren 
van de Maatschappij, of mocht de Maatschappij de bepalingen van deze 
overeenkomst niet naleven, dan zal de Administratie gerechtigd ziju 

bij schriftelike kennisgeving aan de Maatschappij deze Overeenkomst 
dadelik te beéindigen en in dat geval houden de voordelen. welke bij deze 
Overeenkomst aan de Maatschappij zijn verleend' op en wordt de Hoofd- 
overeenkomst geacht weder van kracht te worden door deze Overeen- . 
kémst niet geraakt en herleett de aanspraak van de Administratie volgens 

de. Hoofdovereenkomst weder op dezelfde wijze alsof deze Overeenkomst 

niét ware getroffen en wordt de Administratie gerechtigd [tot het eisen 

van betalingen van zodanige gelden als aan hem verschuldigd mogen zijn, 
en betalingen door de Maatschappij aan de Administratie volgens ‘deze 
Qvereenkomst gedaan worden geacht betalingen te zijn op rekening 
van:de aansprakelikheid volgens de Hoofdovereenkomst, 

‘7, De Administratie verbindt zich gedurende de nu gehouden zitting 
van het Parlement aan dat Parlement de bevestiging en bekrachtiging 
van deze Overeenkomst te verzoeken en wanneer die bevestiging en 
bekrachtiging verkregen zijn worden alle kontrakten of Overeenkomsten 
tussen de Maatschappij en de Administratie behalve dit tegenwoordig 
kontrakt geacht geéindigd te zijn en geen partij. heeft recht tot aktie 
in rechten tegen de andere voor schadevergoeding om reden van niet- 

uitvoering. In de tussentijd is'dit kontrakt slechts voorlopig. Mochten 

zodanige bevestiging en bekrachtiging niet worden verkregen dan keren 
de ‘partijen zover mogelik terug tot de toestand die onmiddellik voor 
het executeren van deze Overeenkomst in wezen was. ; 

8. Het is aan de Maatschappij niet geoorloofd ‘gedurcnde hier 
gehoeind tijdperk van 15 jaten zijn obligatién te vermeerderen of enig 
verder verband te vestigen op zijn onroerend goed zonder ecrst. schrifte- 

like toestemming van de Administratie, voor. dat doel, te hebben ver- 

kregen. . : ‘ 
9. Het zegelrecht op deze Overeenkomst verschuldigd wordt door de 

Maatechappij betaald. . : 
GucEven en getekend door genoemde partijen op de plaatsen en op de 

dagen respektievelikk tegenover hun handtekeningen geplaatst. 
Getekend door de Edel Achtbare 

heer John William Jagger in zijn 
hdéedanigheid van Minister van 
Spoorwegen en Havens en als 
zodanig de Administratie verte- J. W. JAGGER, 
|genwoordigend te Kaapstad op- 
jheden de vijf en twintigste dag 
van Mei 1921. 

Als Getuigen : 
1. Joann Rissix. 
2. G. W-. PILKINGTON. 

Getekend door Augustus Bachel- 
der Emery in zijn hoedanigheid. 
van Algemeen Bestuurder van de 

hoorlik gemachtigd om. hierin te . A. B. EMERY. 
handelen te Kaapstad op heden . , 
de vijf'en twintigste dag van 
Mei 1921, , 
Als getuigen :   1. Jowann Rissix. 

2. G. W: Pruxineron.
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To amend and modify in certain. respects the laws Tot het in sommige opzichten amenderen en wijzigen 
governing the public service of the Union. van de wetten op de Staatsdienst van de Unie. 
  

  

(Introduced by the Minister or THE IntERIOR.) | - |(Ingediend door de» MinistzeR vaN BINNENLANDSE ZAKEN.) 
  

    
BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Fis HET BEPAALD door Zijn 1 Majesteit de Koning, de 

the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Guid Afrika, 
South Africa, as follows :— als volgt :— 

1, Sub-sections (1) and (2) of section two of the Public Service 1, Sub- -artikels (1) en (2) van artikel twee van de Staatsdienst, Samenstel- 

of Public and Pensions Act, 1912 (hereinafter referred to as the principal|°™ Fensioenw ee 1912, (hierin verdes Benoemd de Ho Hoofdwet) ing en de 
Service Act) are hereby repealed and the following sub-sections (1) and worden “a. a ats gesteld e volgende sub-artikels (1) en (2) vienst Kom- 
Commission. (9) are substituted therefor— ervoor in de plaats gesteld— missie. (1) (a) In overeenstemming met het bepaalde bij artikel 

‘honderd twee en veertig van de Zuid Afrika Wet 
is er een Publieke Dienst Kommissie met 

. (1) (a) In conformity with the provisions of section one|’ 
hundred and forty-two of the South Africa Act,!1909, 1909, 
there shall be a Public Service. Commission with such 
powers and duties relating to the appointment} pro- 
motion, transfer, retirément: and superannuation of 

- persons employed in the administrative and clerical] — 
division and in the general division of the public ser- 
‘vice as by this Act or by any amendment thereof or 
by any other law are prescribed. 

““(b) The members of the Commission shall be three in 
number and shall be appointed by the Governor- , 
General. One of such members shall be designated by 
the Governor-General as chairman of the Commission. 

“ “(0 Each of the members of the Commission shall hold} _- 
office for a period of five years subject to the provisions 
hereinafter contained as to'removal from, or vacation 
of, office. On the expiry of his prescribed period of 
office a member ‘of the Commission shall be eligible 
for re-appointment. 

“(d) If any person employed in the public service is ap- 
pointed to be or to act as a member of the Commission, 
the period of his service as such member or acting]. 
member shall be reckoned as part of, and continuous} 
with, his employment in the public service for the 
purposes of any rights in respect of pension which he]. 
derives under any law. 

“le ) In the case: of illness, incapacitation, absence, from 
duty or suspension of any member of the Commission 
the Governor-General shall in his place appoint a 
person to act as a member of the Commission during 
such illness, incapacitation, absence or suspension and 
the person so appointed shall, while so acting, have] * 

‘all the powers and privileges | and shall perform all the 
duties of.such member. In similar circumstances the 
Governor-General shall designate any member or 
acting member of the Commission to act as chairman 
of the Commission and the acting chairman shall have 
the powers and privileges and shall perform the duties 

. of the chairman. 
“(f) There shall be paid out of the Consolidated Revenue 

fund to the chairman of the Commission a salary of! 
two thousand pounds per.annum and to each of the 
other members of the Commission a salary of one 
thousand five hundred pounds per annum. There 
shall also be paid to each member of the Commission 
in respect of expenses incurred by him in travelling 

’ and subsistence when discharging his duties away 
‘from the office of the. Commission such sums as are 
prescribed by regulation, and in addition: each 
such member shall receive such local and other allow- 
ances ‘as are drawn by officers of the public service 
who are in receipt of similar salaries. ‘ 

[A.B, 35—~'21.]   

zodanige bevoegdheden en verplichtingen met be- 
trekking tot het aanstellen, bevorderen, verplaatsen, 
ontslaan en pensioeneren van personen aangesteld 

-in de administratieve en klerkelike afdeling en in de 
-algemene afdeling van de staatsdienst als wordt voor- 
geschreven door deze Wet of door een wijziging daar- 
van of door enige andere wet. 

(6) De Kommissie bestaat uit drie leden die door de Goe- 
’ verneur-generaal worden aangesteld. Hen dier leden 
wordt door de Goeverneur-generaal aangewezen als 
Voorzitter van de Kommissie. 

tijdvak van vijf jaren behoudens de hierin verder 
vervatte bepalingen aangaande verwijdering uit, of 
verlaten van, die.dienst. Wanneer het voorgeschre- 
ven tijdvak van zijn dienst verstreken is, is een lid 

’ van de Kommissie herkiesbaar. 
“© (d) Wanneeriemand, reeds in staatsdienst, henoemd wordt 

tot lid of waarnemend lid van de Kommissie, wordt 
het tijdvak gedurende hetwelk hij dienst heeft gedaan 
als lid of waarnemend lid gerekend als deel van, en 
voortzetting van, zijn diensttijd in de staatsdienst 
voor doeleinden van rechten op pensioen, welke ook, 

- die hij ontleent aan enige wet. 
““(e) In geval van ziekte, tijdelike ongeschiktheid, afwe- 

zigheid of schorsing van een lid van de Kommissie 
benoemt de Goeverneur-generaal in zijn plaats iemand 
om waarnemend lid van de Kommissie te zijn gedu- 
rende zodanige ziekte, tijdelike ongeschiktheid, af- 
wezigheid of schorsing,. en de aldus benoemde 
persoon heeft, zo lang hij waarneemt, alle bevoegd- 
heden en voorrechten van zodanig lid en vervult al 
diens plichten. In overeenkomstige omstandigheden 
wijst de Goeverneur-generaal een lid of waarnemend 
lid van de Kommissie aan om het voorzitterschap van 
de Kommissie waar te nemen, en de waarnemende 
voorzitter heeft alle bevoegdheden en voorrechten en 
vervult de plichten van, de voorzitter. 

gekonsolideerde inkomstefonds een jaarliks salaris 
betaald groot twee duizend pond en aan elk van de 
andere leden van de Kommissie een jaarliks salaris 
van een duizend viji honderd pond. Tevens 
worden aan elk lid van de Kommissie zodanige bedragen 
uitbetaald als bij regulatie bepaald zijn in verband 
‘met door hem belopen reis- en verblijfkosten bij het 
vervullen van zijn plichten gedurende zijn afwezig- 
heid van het kantoor, en bovendien ontvangt elk 
zodanig lid zodanige plaatselike en andere toelagen 
als door ambtenaren in staatsdienst getrokken worden, 
die ‘gelijke. salarissen genieten. 

[A.B. 35—$21.] 

(ce) Elk lid van de Kommissie blijft in dienst voor een - 

“A Aan de voorzitter van de Kommissie wordt uit het _
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“ (g) The Governor-General may remove any member of 
the Commission from office on an address praying for 
his removal being presented to the Governor-General, 
by both Houses ‘of Parliament in the same session of 

_ Parliament: 

*(h) The Governor-General may. suspend any member of 
the Commission from office for misbehaviour or in- 
capacity ;. but a statement of the cause of. the sus-|. 

pension shall be laid before both Houses of Parliament 
within fourteen days after the suspension, if Parlia- 

- ment is-then in session, or, if Parliament is not then 
‘in session, within fourteen days after the commence- 

ment of its next ensuing session. If, within thirty 
days after such’ statement has been so laid. before 
Parliament, an address is presented to the Governor- 
General by both Houses, praying for the restoration 
of the member to office, he shall be restored accord- 

- ingly, but if no such address is presented the Governor-. 
General may declare the office of the member to be 

_ vacant and the office shall thereupon become vacant.|. 

“‘ (4) A mémber of the Commission shall also be deemed 
to have vacated his office— 

“* (i) if, without the consent of the Governor- General, 
he engages during his period of office in any re- 

munerative employment. outside the duties of his 
office ; 

* (ii) if he becomes insolvent or assigns his estate for 
the benefit of or makes a composition or arrange- 

_ment with his creditors or assigns his salary for 
- their benefit ; 

“(iii) if except with the leave of the Governor- 
General, he absents himself from duty for fourteen 
consecutive days or for twenty-eight days i in any| . 
twelve months ; 

“(iv) if he -becomes permanently incapable of per- 
forming his duties ; 

(v) when he attains the age of sixty- five, “ee 

“* (2) The Commission appointed under sub-section (1 ) shall 
have all the powers and shall perform all the duties 
categorically described in sub-section (3) of this section 
as well as the powers conferred and the duties imposed 
on the Commission by any other provision of this Act 
or by any other law, but this sub-section shall not be 
deemed to modify the provisions of section five of 
Act No. 39 of 1914.” - 

“A recommendation made by a majority of the) 
members of the Commission shall be deemed for’ the 
purposes of this Act or any other-law to be a re- 
commendation of the Commission.” 

“(g) De -Goeverneur-generaal kan een lid van de Kom- 
missie uit zijn ambt ontslaan nadat aan de Goeverneur- 
‘generaal door beide Huizen van het Parlement gedu- 
rende een zelfde zitting van het Parlement een adres 
is aangeboden het verzoek tot dergelijk onstlag in- 
houdend. 

“ (h) De Goeverneur- -generaal kan een lid van de Kom- 
missie in zijn bediening schorsen om reden van wange- 
drag of onbékwaamheid ; rtaar een verklaring van de 
oorzaak: van de schorsing wordt binnen veertien 
dagen na de schorsing aan beide Huizen van het 

Parlement voorgelegd, wanneer het Parlement dan 
zitting houdt, of indien het Parlement dan geen zitting 
houdt, binnen veertien.dagen na het begin van de 
eerstvolgende zitting. .Indien, binnen dertig dagen 
hadat zodanige verklaring aldus aan het Parlement 
is voorgelegd, door beide Huizen een adres aan de 
Goeverneur-zeneraal wordt aangeboden, houdende 
verzoek tot herstel in dienst van het lid; wordt het 
dienovereenkomstig kersteld maar indien geen zodanig- 

‘adres wordt aangeboden kan de Goeverneur-generaal 
"de post van het lid vakant verklaren en de post w ordt 
daarop vakant. 

“(¢) Een lid van de Kommissie.zal ook worden geacht zijn 
post te hebben nedergelegd :— , 

(i) wanneer. hij] zonder de toestemming van de 
-Goeverneur-generaal, gedurende het tijdvak van 
zijn bediening, enig betalend ambt op zich neemt 
buiten de plichten van zijn bediening gelegen. 

*‘ 4i) wanneer hij insolvent wordt of zijn, boedel over- 
_ ‘geeft ten bate van of een akkoord of schikking 

. maakt met zijn schuldeisers of zijn salaris te 
hunnen behoeve gerechtélik overgeeft ; 

“ (iii) wanneer hij behalve met vergunhing van de 
- Goeverneur-generaal veertien achtereenvolgende 
dagen lang zich aan zijn werk onttrekt of gedu- 

- tende acht en twintig dagen in twaalf maanden ; 
“ (iv) wanneer hij voorgoed onbekwaam wordt zijn 

plichten te vervullen ; 
(v) wanneer hij de leeftijd van vijf en zestig jaren 

’ bereikt. 
(2) De Kommissie volgens sub-artikel (1) benoemd 

heeft al de bevoegdheden en vervult al: de plichten 
kategories beschreven in sub-artikel (3) van dit artikel 
zowel als de bevoegdheden aan de Kommissie verleend . 
en de verplichtingen aan hem opgelegd bij enige andere 
bepaling van deze Wet of bij enige andere wet, maar dit 

- sub-artikel wordt niet geacht de bepalingen te wijzigen 
van: artikel vif van Wet No. 39 van 1914.” 

«Hen aanbeveling door een meerderheid van de 
leden van de Kommissie gedaan wordt voor de doel- 
elnden van deze Wet of van andere wetten beschouwd 
als een aanbeveling van de Kommissie.” 

_ 

Additional = 2+ (1) In addition to the powers conferred and the duties} 2, (1) Buiten en behalve de bevoegheden aan de Publieke Verdere 
powers and | imposed upon the Public Service Commission by any other law|Dienst Kommissie verleend en de plichten aan hem opgelegd bevoegd- 

duties of | or this Act, the Commission shall have the following powers|door enige andere wet of deze Wet, heeft de Kommissie de vol- heden en 
(ne mnisaton and functions and shall perform the following duties :— gende bevoegdheden en. werkzaamheden en vervult hij de vol- plichten var 

gende plichten : — missie. 
(a) To submit to the Governor-General proposals for|® 

effecting economies. and promoting efficiency in, the 
management and working of departments, sub- -depart- 
ments and branches of the public service by— 

(i) improved organization. and procedure ; 

(ii) closer supervision ; : 

(i) simplification. of the work of departments, sub- 
departments and branches, and the ‘abolition of 
unnecessary work ; 

(iv) co-ordination of the work’ of “departments, sub . 
departments and branches ; | 

(v) limitation, of the . staffs. of departments, sub- ; 
departments, and ‘branclies and the - utilization - 

. of those stafis to the best’ advantage ; 

(vi) improvement of the training of officers. 
  (a) Voorstellen te doen aan de Goeverneur-generaal tot 

het teweegbrengen van bezuinigingen en het bevor- 
deren van doeltreffendheid in -het bestuur en de wer- 
king van departementen, onder- -departementen en 
takken van de staatsdienst door— 

- (i) verbeterde organisatie er werkwijze ; 
(ii) nauwer toezicht ; 

, (ii1) vereenvoudiging van het werk van departementen, 

onder-departementen en takken en het afschaffen 
van onnodige arbeid ; 

(iv) koGrdinatie van het werk van departementen, 
‘onder-departementen en takken ; 

(v) inkrimping van het personeel van’ departementen, 
onder-departementen en takken en het benutten 

“van dat personeel op de voordeligste wijze ; 
(vi) verbetering in het opleiden van ambtenaren:
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Reports to 
Parliament: 
by Commis- 
sion, 

Inspection 
of public 
offices. 

(by To submit to the Governor-General reports as-to any}: 
“matters required to be dealt with by the Governor- 
General under the law relating to the public serivce 
or referred to the ‘Commission by the Governor- 
“Generale 9 me 

(2) It shall also- be the duty of the Commission to make 
recommendations to the Governor-General as to—~ | ; 

‘(a) the grading and classification of offices and posts in the 
administrative and clerical division of the public 

service with a view: to the appropriate regulations 
being made in respect thereof under sub-section (1) (6) 
of section seventy-three of the principal Act ; 

(b) the measures to be submitted to Parliament for the 
better organization of, and efficiency and discipline in, 
the public service. a 

3. Ifthe Governor-General is unable or unwilling to adopt 
any recommendation of the Commission, he shall, within one 
month after the'recommendation has been transmitted to him, 
cause the Commission to be informed of such his inability or 
unwillingness and the reasons therefor, and thereupon the 
Commnission shall report the whole matter fully to Parliament 
either by means of a special report or in its annual report. 

4, (1) For the purpose of enabling the powers, duties and 
functions of the Commission to be effectually carriel out the 

Governor-General shall, after considering the recommendations 
of the Commission as to the persons to be appointed; appoint 
so many inspectors of public offices as may from time to time 
appear to be necessary. 

(2) The inspectors’ so appointed shall have all the powers 
which are conferred upon the Commission by sub-section (4) of 

_ section two of the principal Act and it shall be the duty of every 
such inspector to report from time to time to the Commission 
as to ‘the duties, and allocation of duties, of persons employed 
in any department, sub-department or branch inspected by 
him and as to the general capacity of all such persons ; whether 
more officers are employed to do any particular work or class 
of work than-is necessary, whether any work or class of work 
is being efficiently performed by any officer employed thereat, 
-and generally as to any reorganization of the department, sub- 
department or branch or readjustment of offices: and’ work 
therein which appears to the inspector to be necessary or ex- 
pedient. : . | 

(3) The Commission and each such inspector may— 

(a) summon any person’ whose ‘evidence apears: to be 
material to the determination of any subject of in- 
spection; enquiry. or investigation conducted by it or 
him; | : - 

(6) administer an oath to any person so surimoned 5: 

‘(c) require the production to. it or him of any document 
which has been officially sent from or received in any 
department, sub-department or branch. 

An officer who without reasonable excuse fails to attend in 
obedience to the summons or who refuses to be sworn or fails 
to answer.fully to the best of his knowledge any question put 
him relevant to the inspection, inquiry, or investigation, or who, 
when required refuses or fails to produce any such document 
aforesaid likewise relevant, which is in his possession or custody 

"> or under his control shall be deemed guilty of-misconduct, and 

Retrospec- 

may. be dealt with as provided in Chapter II. of the 
Act. - - . 

A person other than an officer who commits a like default 

or refuses to be sworn shall be guilty of an offence and liable on 
conviction to a fine not exceeding twenty pounds. 

principal 

5. (1) Section five and the First Schedule to the principal Act’ 
tive grading shall be deemed to have been repealed-as from the date when 
of offices 
and posts 

the regulations referred to in sub-section .(2) of this section 
take effect. , , Se 

(2) The power which the Governor-General possesses under 
sub-section (1) (0) .6f section: seventy-three of the principal Act 
of making regulations as to the grading and classification of 
offices and posts in the public service shall be deemed to include 

‘betreffende zaken die behandeling door de Goeverneur- 
generaal vereis2n volgens de wet op de stsatsdienst 
of naar de Kommissie verwezen door de Goeverneur- 
generaal; — - 0 

generaal aanbevelingen te richten met betrekking tot :— 

in de administratieve en. klerkelike afdeling van de. 
staatsdienst met het-oog op het maken.van behoorlike 
regulaties dienaangaande volgens sub-artikel (1) (8) 
van artikel drie en zeventig van de Hoofdwet ; 

(b) welke maatregelen aan het. Parlement 2zullen worden 

. doeltreffendheid en tucht in, de staatsdienst. , . 

is een aanbeveling 
Komumissie, binnen een maand nadat de aanbeveling’ aan. hem 

Kommissie de gehele zaak volledig aan het Parlement rappor- 
teert-bij] wijze van een-speciaal rapport of in zijn jaarrapport. 

te oefenen benoemt de Goeverneur-generaal, na overweging van 

tot tijd nodig zal bljken. 

die aan de Kommissie worden verleend door sub-artikel (4) van 
artikel ¢wee van de. Hoofdwet, en élk zodanig inspekteur is ver- 
plicht van tijd tot tijd aan de Kommissie rapport uit te. 
brengen betrekkelik.de plichten en het verdelen. der plichten, 

departement of tak door hem geinspekteerd, en betrekkelik de’ 
algemene bekwaamheid van alle zodanige personen ;, of er meer 

werk doeltreffend wordt verricht door é¢en daarmede belaste 
beambte en in het algemeen betrekkelik reorganisatie van het 
departement, sub-departement of tak of veranderde regeling 
van bedieningen en werk daarin die'aan de inspekteur nodig 
of doelmatig toeschijnen. . Cote 

(3) De Kommissie en elk zodanig inspekteur kan— 
(a)- een persoon voor zich doen verschijnen wiens getuigenis 
‘van belang schijnt voor het beslissen. van enig vraag- 

punt dat zich bij de inspektie, het onderzoek of de 
navraag voordoet; . -o. ce, 

(b) aan zodanig persoon een eed afnemen ; 
(ec) het oyerleggen eisen van enig dokument dat ambtshalve 

- sub-departement of tak. 

gehoorzamen aan een oproep om te verschijnen of die weigert 
zich te laten beédigen of die verzuimt ten volle en naar zijn 
beste weten enige vraag te beantwoorden die verband houdt 

leggen, wordt geacht schuldig te zijn aan wangedrag en met hem 

Hoofdstuk II van de Hoofdwet. 1 _ 
Een persoon, geen ambtenaar zijnde, die een dergelijk ver- 

zuim pleegt of weigert zich te laten beédigen is schuldig aan 

geldboete van hoogstens twintig pond. , 
5. (1) ‘Artikel vijf van en de Herste 

worden. So, Bo ; 
(2) De - bevoegdheid welke de. Goeverneur-generaal . bezit 

krachtens sub-artikel (1) (6) van artikel drie en zeventig van de. 
Hoofdwet tot het maken van regulaties betrekkelik het rang-. 
schikken -en- -klassifiseren van bedieningen. en posten in de   

(b). Rapporten aan de. Goeverneur-generaal uit te brengen 

(2) Ook is het-de plicht van de Kommissie tot de Goeverneur- , 

voorgesteld voor de betere organisatie van, en de- 

de aanbevelingen van de Kommissie aangaande de te benoemen . 
personen, zoveel inspekteurs van’ staatskantoren als van tijd _ 

(2). De aldus benoemde inspekteurs hebben ‘de bevoegdheden 

en ambtenaar die zonder redelike verschoning ,verzuimt te 

kan gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen van - 

een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een — 

(a) de rangschikking en klassifikatie van ambten en posten — 

8. Indien de Goeverneur-generaal niet in staat of niet bereid Rapporten 
van de Kommissie aan te nemen, laat hij de aan het 

. Parlement 
: : : . door 
is voorgelegd, dit .weten met de redenen ervoor, waarop de Kommissie. 

A, (1) Ten. einde het mogelik te maken de bevoegdheden, Inspektie 
plichten en werkzaamheden van de Kommissie doeltreffend uit ¥ an staats- 

antoren. 

van personen die in dienst zijn van enig departement, sub- | 

beambten in dienst zijn dan nodig is voor het verrichten van © 
enig spesiaal werk of.soort van werk, of enig werk of soort van 

gezonden is uit of ontvangen is in enig departement,. . 

met: de inspektie, hét onderzoek of de navraag, of die, wanneer '~ 
daartoe aangezocht, weigert of verzuimt enig zodanig voor- 
noemd en eveneens verbandhoudend dokument, dat “zich in ° 
zijn bezit. of -bewaring of onder zijn opzicht bevindt, over te 

Bijlage tot de Hoofdwet Terugwer- 

worden geacht ingetrokken te zijn van af de datum waarop de kende _ 
regulaties vermeld in sub-artikel (2) van dit artikel van kracht rangsehik- 

ing van 
ambten en 
posten. .
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-also the power to make-regulations prescribing scales or rates 
of pay or pensionable emoluments, in respect of any of the 
grades and classes so prescribed. « ° co 

Any such regulations if promulgated not later than the first 
day of August, 1922, may be declared to take effect as from the 
first day of October, 1919, ‘and shall take effect accordingly. 
except in the case of officers’ who have voluntarily retired or 
have been dismissed from the public service between that. day 
and the first day of April, 1921. mo ; 

(3) As from the first'day of October, 1919, section sta of Act 
No. 39 of 1914 shall be repealed. 7 

6. (1) Notwithstanding anything contained in sub-sections 
(1) and (2) of section four of the principal Act but subject 
to the provisions of- sub-section (5) of section three 

of. that Act, any person who,, at the commencement of 
‘this Act, was being-employed in a temporary capacity in the 
public service and was so employed_continuously for not 
less than three years before such commencement, may, if he 

’ has in such employment disployed special aptitude and appears 
to the Commission to possess qualifications which render him 
suitable for a clerical post in the administrative and clerical 
division, be recommended by the Commission for an appoint- 

-ment to such a post on the regular establishment when a 

Persons 
employed in 
South-West 
Africa 

vacancy occurs therein. Notwithstanding anything in section 
siz of the principal Act mentioned, an appointment so made 
may, on the recommendation of the Commission, be made at a 
salary commencing above the lowest prescribed salary: of 
officers in the third grade of the administrative and clerical 
division, and the Commission shall recommend the amount of 
such commencing salary. Save. as aforesaid, all the pro- 
visions of the principal Act, (except section’ ten as to pro- 
bationary appointments) and of any amendment of that Act 
shall apply to any such person when so appointed. 

(2) The provisions of this section shall not be construed as 
-authorizing the appointment to a post on the regular establish- 
ment— a 

(a) of a person who: was under the age of twenty-five 
when he was first employed in a temporary. capacity 
as aforesaid:s. or : 

(6) of a person: who is entitled to receive an annuity 
' under any law governing the pensions of persons 

_ who have been employed-in the public service of 
the Union or in the civil or public service of any colony 
now included in the Union. , 

7. (1) Subject to the modifications and special ‘provisions 
contained in this section, the principal Act and any amend- 
ments thereof and any regulations made thereunder -shall 
apply in respect of persons who, in connection with the admin- 

- istration by the Union Government-of the mandated territory 
of South West Africa (hereinafter referred to as the territory) 
serve under the Administrator thereof, (hereinafter referred 
to as the Administrator.) 

(2) Subject to the provisions of this section, the appoint- 
‘ments and promotion of persons to serve in the territory under 
the Administrator shall be made by him and whenever any 
power is-to be exercised or duty to be performed in relation to 
the appointments, promotions, transfer, discipline, retirement 
or superannuation of any person so serving or in relation to the 
grading and classification of posts in the territory, the. Com- 
mission shall stand in the same relation to the Administrator 
as it stands in relation to-the Government of the Union or any 
Minister. . 

(3): The Governor-General may from time to time, after con- 
sidering a report or recommendation of the Commission, assign 
for employment in the territory under the Administrator 
such officers of the public service of the Union as may ‘be 
‘necessary for the proper discharge of services carried out in the| voor . 1 

\ministratie van het gebied worden verricht. administration of the territory. 

(4) Notwithstanding anything. in Chapter I: of the prin- 
cipal Act contained in its application to persons serving under 
the Administrator in the territory, a person who— 

(a) was so serving at the commencement of this Act ; and 
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Staatsdienst wordt geacht tevens te omvatten dé bevoegdheid 
tot het maken van regulaties die loontabellen vaststellen of 
emolumenten waarop pensioen genoten wordt, ten opzichte van 
alle aldus vastgestelde rangen en klassen. 

Zodanige regulaties kunnen, indien zij niet later dan de 
eerste dag van Augustus 1922 worden afgekondigd, verklaard 
worden in. werking te zijn getreden vanaf de eerste dag van 
Oktober 1919 en zullen diensvolgens aldus in werking. treden, 
uitgezonderd :in het geval van ambtenaren die tussen die dag 
en de eerste.dag van April 1921 vrijwillig ontslag hebben ge- 
nomen of ontslagen - zijn. . 

(3) Gerekend vanaf de eerste dag van Oktober 1919 is artikel 
zes van. Wet No. 29 van 1914 vervallen. 

6. (1) Ongerekend de bepalingen van sub-artikels (1) en (2) 
van artikel vier van de Hoofdwét maar behoudens de bepa- 
lingen van ‘sub-artikel.(5) van artikel dive van-die Wet, kan bij het vast 
iemand die, bij de aanvang van deze Wet, een tijdelike be- personeel. 
trekking bekleedde in de staatsdienst en aldus onafgebroken in 

dienst was geweest gedurende minstens drie jaren véér zodanige 
aanvang, indien hij in zijn betrekking biezondere geschiktheid 
heeft: betoond en naar de mening van de Kommissie eigen- 
schappen bezit die hem geschikt maken voor een klerkelike post 
in de Adiministratieve en Klerkelike Afdeling, door de Kom- 
missie worden aanbevolen voor benoeming tot zodanige be- 
trekking bij het vaste personeel, wanneer er een vakature 
daarin ontstaat. Ongerekend de bepalingen van artikel zes van 
de Hoofdwet kan een aldus gedane benoeming, op aanbeveling 
van de Kommissie, gedaan worden op een beginsalaris hoger dan 
het laagste vastgestelde salaris voor ambtenaars.in de derde 
rang van de administratieve en klerkelike afdeling,; en de Kom- 
missie doet een voorstel wat betreft het bedrag van zodanig 
beginsalaris.: Behoudens als bovengezegd, zijn alle bepalingen 
van de Hoofdwet (uitgezonderd artikel tien over aanstellingen 
op de proef) en van enige wijziging van die Wet toepasselik op 
enig zodanig en aldus benoemd persoon. 

(2) De bepalingen van dit artikel bedoelen niet de aanstelling 
toe te laten tot een post bij het vaste personeel— _ 

‘(a) van iemand die de leeftijd van vijf en twintig jaar niet 
had bereikt toen hij de eerste maal in cen tijdelike hoe- 

_ danigheid als bovengezegd in dienst werd genomen ; of 
(b) van iemand die gerechtigd is een jaargeld te ontvangen 

volgens de bepalingen van enige wet op de pensioenen 
van personen die in staatsdienst zijn geweest van de 
Unie of in de civiele- of staatsdienst van een Kolonie 
die nu deel van de Unie uitmaakt. 

7. (1) Behoudens de wijzigingen en spesiale bepalingen in 
dit artikel vervat, zijn de Hoofdwet en de wijzigingen daar- 4 
van en alle daaronder gemaakte regulaties van toepassing ten in dienst 
opzichte van personen die, in verband met de administratie door 
het Unie Goevernement van het mandaatgebied van Zuidwest _ 
Afrika (hierin verder genoemd het gebied) onder de Administra- 
teur van dat gebied (hierin verder genoemd de Administrateur) - 
dienst doen. me , 

(2) Behoudens de bepalingen van dit artikel, geschieden de 
henoeming en bevordering van personen om dienst te doen in 
het gebied onder de Administrateur door hem en wanneer ook 
bevoegdheid moet worden uitgeoefend of plicht vervuld in ver- 
band met benoemingen, bevorderingen, overplaatsing, tucht, 
ontslag of pensionering van iemand aldus in dienst of in verband 
met de rangschikking en klassifisering van posten in het gebied, © 
staat de Kommissie in dezelfde verhouding tot de Administra- 
teur als hij in verhouding staat tot de Regering van de Unie of 
een Minister.. Oe 

(3) De Goeverneur-generaal kan, van tijd tot tijd, na over- 
weging van een rapport of aanbeveling van de Kommissie, voor 
dienst in het gebied onder de Administrateur zodanige amb- 
tenaren van de Staatsdienst van de Unie aanwijzen als nodig zijn 
voor het behoorlik vervullen van de diensten die bij de ad- 

(4) Ongerekend de bepalingen van Hoofdstuk I van de 
Hoofdwet van toepassing op personen die onder de Admini-.   strateur in het gebied dienen, kan iemand die— 

: (a) aldus in dienst was bij de aanvang van deze Wet; en
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(b) wag not then an officer in the public service of the 
Union ; and , 

(ec) is of good character and free from- mental defect, 
disease or infirmity which would be likely to interfere 
with the proper performance of his duty or to render 
necessary. his retirement earlier than the prescribed 

. age of retirement; and 

’ (d) ‘is certified by the Administrator to have been efficient 
. in the performance of the duties of the office in which 
he has so served, 

may, on the recommendation of the Commission, be appointed 
to a post on the regular establishment of the public service of 
the Union and thereby he shall become entitled to the rights 
and privileges’ possessed by, and become subject to the obli- 
cations. imposed on, officers of that service appointed since 
the establishment of Union : 
Provided that— 

(i) no person so appointed shall be eligible for appoint- 
ment to any post outside the territory in the said public 
service ; 
for the purposes of section twenty of the principal 
Act, the fixed date in relation to any person so appoint- 
ed shall be the first day of July, 1921. 
a person so appointed shall be required to, intimate 
in writing within three months after the date of his 
appointment what period, if any, of his past con- 
tinuous employment in the territory since the first 
day of July 1915 he desires to have reckoned for 
purposes of pension. Upon receipt of the officer’s 
intimation, the Treasury shall decide whether or not 
that period or any portion thereof is entitled to be 
counted as continuous employment for pension pur- 
poses and if it is decided that the officer is so entitled 
he shall become liable in respect of the period or 
portion ‘thereof which the Treasury may so decide, 
for the payment of contributions, in accordance 
with the principal Act, to the appropriate pension 
fund. 

(5) Any. person who, being an officer in the public service of 
the Union was seconded for service in the territory and was 
appointed or promoted to any office or post therein prior to 
the commencement of this Act shall be deemed to have been 
lawfully appointed or promoted to an office in the public service 
of the Union: Provided that his appointment or promotion to 
an office or post in the territory shall not, except upon the recom- 
mendation of the Commission in accordance with law, be 
regarded as giving him a right, if he returns to the Union for 
service therein, to be appointed to an office or post above the 
rank or grade to which he would, in the opinion of the Com- 
mission have attained, if he had “remained in the Union. 

8. The laws specified in the Schedule to this Act are hereby 
repealed to the extent set out in the third column of that 
Schedule. 

(b) toen geen ambtenaar was in de ‘staatsdienst van de 
Unie ; en 

(ec) te goeder naam bekend staat en vrij is van. enig 
geestesgebrek, ziekte of ziekelikheid die waarschijnlik 
hinderlik zouden werken op het behoorlik vervullen 
van zijn taak of een vroegere ontslagname zouden 
kunnen nodig maken dan de voorgeschreven leeftijd 
voor ontslag; en 

(dy door de Administrateur verklaard wordt op doeltreffende 
wijze-de plichten te hebben vervuld van de betrekking 
waarin hij gediend heeft, 

op aanbeveling van de Kommissie worden aangesteld in een 
betrekking bij het vaste personeel van de staatsdienst van de 
Unie en zal daardoor gerechtigd worden tot de voordelen en . 
rechten die genoten worden door ambtenaren in die dienst 
sedert et vestigen van de Unie aangesteld, en tevens vallen 
onder.de verplichtingen aan zodanige ambtenaren opgelegd. 

Met dien verstande dat— 
(1) geen: zodanig aangesteld persoon verkiesbaar is voor . 

een betrekking buiten het gebied in genoemde staats- 
dienst ; 

) voor de ‘docleinden van artikel twintig van de Hoofd- 
wet, de vastgestelde datum met betrekking tot een 
zodanig aangesteld persoon zal zijn de eerste dag van 
Julie 1921; , 
van zodanig persoon zal worden verlangd binnen drie 
maanden na de dag van zijn aanstelling sehriftelik te 
kennen te geven welk, z0 enig, tijdperk - van zijn vroe- 
gere onafgebroken diensttijd in het gebied sedert de 
eerste dag van Julie 1915 Inj berekend wenst voor zijn 
“pensioen. ‘Bij ontvangst van zodanige téken- 
nengeving besluit- de Thesaurie of al dan niet dat 
tijdperk of -enig deel ervan gerechtigd is beschouwd te 
worden als onafgebroken dienst voor pensioensbere- 
kening, en, wordt besloten dat de ambtenaar aldus 
gerechtigd is, wordt hij voor dat tijdperk of 
gedeelte ervan, naar de. Thesaurie zal beslissen, 
aansprakelik voor het betalen van bijdragen, overeen- 

_ komstig de Hoofdwet, aan het betreffende pensioen- 
fonds. 

(5 ) Een ieder die, ambtenaar zijnde in de Staatsdienst van 
de Unie, gedetacheerd was voor dienst in het gebied en tot een 
betrekking of post daarin benoemd of. bevorderd is véér het 
inwerking treden van deze Wet wordt geacht wettig benoemd 
of bevorderd te zijn tot een betrekking in de staatsdienst van de 
Unie: Met dien verstande dat zijn benoeming of bevordering 
tot een betrekking of post in het gebied, uitgezonderd op aan- 
beveling van de Kommissie volgens de wet, niet zal worden . 
geacht hem het recht te geven, indien hij naar de Unie tertig- 
keert voor het verrichten van diensten daarin, op een benoe- 
ming tot een betrekking of post boven de rang die hij, naar de 
mening van de Kommissie, zou hebben bereikt, indien hy 3 in de 
Unie gebleven was. 

8. De wetten opgesomd in de Bijlage tot deze Wet. worden Herroepen 
hierbij herroepen voor zover dat is uiteengezet in de derde kolom V8" 9. This Act may be cited for all purposes as the Public 
van die Bijlage. 

Short title wetten. 
and Service Acts Further Amendment Act, 1921, and, save as is 
commence- specially provided. in section five, as to the retrospective,opera-|_ 9.: Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als Korte titel 

ment of Act. tion of the regulations referred to therein, this Act shall com-|de Publieke Dienstwetten Verdere Wijzigingswet 1921, en be- & in- ; 
" -mence _and come into operation o on the second. day of August|houdens de speciale bepalingen van artikel vif, betrekking heb- we 

bend op de terugwerkende kracht van de daarin genoemde 
regulaties, neemt deze Wet een aanvang en treedt in werking 

‘lop de tweede dag van Augustus 1921. 

1921. 

Schedule. 

Laws REPEALED. . Bijlage. 
‘“HERROEPEN WETTEN, 

  

No. & year of law Short title of law. 
  

| Extent of repeal. 
  

Herroepen bepalingen. 

  

Act’ No. 39.of | The Public Service & Pen- | Section three and the|No. en jaar van | (Korte titel van Wet. 
1914 sions Act Amendment fourth and fifth items|’ Wet. 

oo Act, 1914 of the Schedule. - : 
Act No. 15 of | The Public Service Com- Sections one and three.|Wet No. 39 van | Staatsdienst en Pensioen | Artikel drie en de vierde 

_ 1916 ‘mission Act, 1916 i 1914 Wet Wijzigingswet 1914 en vijfde items van 
Act No. 14 of | The Public Service Com- | The whole. de Bijlage. 

1918 | - mission Amendment Act, Wet No. 15 van | Publieke Dienst Kommis- | Artikels cen en drie, 
1918. 1916 sie Wet, 1916 

Wet No. 14 van | Publicke Dienst Kommis- 
1918 sie Wijzigings Wet, 1918 

  Het geheel. 
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PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. © 03. 

The following Government Notice is hereby: published for 
general information, L 

“H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. | 

Prime Minister’s Office, 

- Cape Town, - 

: 27th May, 1921. 

No. 813.]  [May, 1921. 

It is notified that His Royal Highness the Governor- 
’ General has been pleased to make the following appointment 

to his Personal Staff: - 

Caprain Russeit Facry ‘WILKINSON, late R.AM.C., to 
be Aide-de-Camp from the 7th May vice Captain the 
‘Honourable Caryl Arthur James Annesley, resigned.   

~ DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

De volgende Goevernements Kennisgeving wordt hiermede 
ter algemene’ informatie’ gepubliceerd. 

_H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

-Kantoor van de Eerste Minister, 

Kaapstad, - 

27 Mei 1921. 

No. 813.] Mei, 1921. 

- Hiermede wordt bekend gemaakt dat het Zijn Koninklike 
Hoogheid de Goeverneur-Generaal behaagd heeft om de 
volgende aanstelling op zijn persoonlike Stat te-maken . 

‘KapiTern Russert Facey WILKINSON, gewerene R.A.M.C., 
als Aide-de-Camp.vanaf de 7de Mei, in de plaats van 
Kapitein de Hoogedele Caryl Arthur James Annesley, 

’ die bedankt heeft. 

  

Prontea oy tne Care Timms Lrurrep, Cape Town.—C. 909. |


