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7 , PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. 

The following Government, Notice is s published for general 
information. 

KE. F. C. LANE, 
Secretary tothe Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town, 3rd July, 1922, 

No. 1044.) [3rd July, 1922. 
'T is notified. that His Royal Highness the Governor- 

General- has been pleased to assent to the following 
Act, which is hereby published for general information :— 

PAGE. 

No. 10 of 1922.—Rents Acts Bxtention and further 

Amendment Act, 1922 “ae ws . il 

House of Assembly, 

28th June, 1922. 

The following Bills, having been introduced into the House 
of Assembly, are published. in accordance with Standing Order 
No, 158. , 

DANL., H, VISSER, 

Clerk of the House of Assembly. 

PAGE. 
A. B, 51—’29. Land Bank Acts Further Amendment 

Bill... . . . iii 

"AB. 52—722. Coinage Bill ve wee Les x 

Government Notice No. 1045. ... ves Lee Eli   

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

‘De volgende Goevernementskennisgeving wordt ter 
algemene informatie gepubliceerd. 

EL F.C. LANE. 
Sekretaris van de Herste Minister. 

Kantoor van de erste Minister, 
Kaapstad, 3 Julie 1922: 

No, 1044.] [3 Julie 1922. 
HUERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Koninklike , 

Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn 
goedkeuring te hechten aan de volgende Wet, welke hier- 
mede ter algemene informatie gepubliceerd wordt :— 

BLADZ. 

No. 10 van 1922.—Wet tot Verlenging en Verdere 
Wijziging van de Wetten op Huurgelden, 1922 il 

Volksraad, 

28 Junie 1922. 

De volgende Wetsontwerpen, ingediend in de Volksraad, 
worden gepubliceerd ingevolge Art, 158 van het Reglement 
van Orde. 

DANL. H. VISSER, 
Klerk van de Volksraad 

BLADZ.. 
A.B, 51—’22. Land Bank Wetten Verdere Wirigings 

Weisontwerp... Ul 

A’B.52—’22, Munt Wetsontwerp ae oe x 
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No. 10, 1922] 

AQT 
To extend the period for which the Rents Act, 1920 

(Act-No. 13 of 1928), as amended by the Rents 
Act Extension and Amendment Act, 1921 (Act 
No. 30 of 1921), shall be im operation and to 
amend those Acts in certain respects. 

  

  

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 :— 

   
   

  

Extension - 1. Notwithstanding anything to the contrary in the Rents 
of operation Act, 1920, as amended by the Rents Act Extension and Amend- 
of Act No. | ment Act, 1921, the provisions of those Acts shall, subject 13 of 1920 o. prov of ba . . 
and Act No. to the provisions of this Act, continue in operation during the 
30 of 1921. period between the thirtieth day of June, 1922, and the com- 

_ mencement of this Act, and until the thirtieth day of June, 
(1923, 

4. Section two of the Rents Act Extension and Amendment 
Act, 1921 is hereby deleted and the following is substituted 
“therefor — 

Substitution 
of new sec- 
tion for sec-! 
tion two of 
Act No. 30 | 
of 1921. A lessor or any-person duly authorized by him in writing 

shall be entitled to enter a dwelling let by him, at any 
reasonable time after due notice to the lessee, for the 
purpose of inspecting or repairing same or showing same 
to an intending purchaser, and any lessee who refuses 
to permit a lessor and/or any such duly authorized person 

_. _to-enter a dwelling for sucn purpose, shall be guilty of an 
_ | offence and lable on conviction to a ‘fine not exceeding 

i five pounds. 

3, Section eleven of the Rents Act, 1920, as amended by the 
Rents Act Extension and Amendment Act, 1921, is hereby 

’ further amended— 

Amendment !. 
of section 
eleven of Act 

  

(d)-that the premises are reasonably required for 
the purpose of a reconstruction or rebuilding 
scheme: Provided that before any order for 
ejectment or recovery of possession is made by a 
court on the ground stated in this paragraph— 
(i) the lessor shall file an undertaking that such 

i scheme shall be commenced and carried out 
within a reasonable specified time and shall 
furnish such security as the court may con- 

Lo sider sufficient for the purpose of meeting 
any claim for compensation by the lessee 
which may arise under sub-section (3) in the 
event of non- -fulfilment of such undertaking ; 
and 

(ii) the lessor shall satisty the court that any 
permission necessary under the Housing Act, 
1920, for the carrying out of such scheme 
has ‘been duly obtained - from the local 
authority or from the administrator,” 

(b) by the addition after sub-section (2) thereof of the 
following new sub-section :— 

No. 13 of 

1920, 35, b i I i (a) by the insertion after paragraph (c) of sub-section (1) 
_ Act No. Br _.|- thereof of the following words :-—~“ or 
of 1921. I 

(3) If a lessor shall cause a lessee to remove from any 
dwelling for the reason stated in paragraph (d) 
of sub-section (1) and the ‘rebuilding or recon- 
struction scheme is not commenced or is not 
carried out in accordance with the undertaking 
filed by the lessor, the lessor shall, unless he can 
prove that his failure to carry out the undertaking 
aforesaid is due to circumstances beyond his con- 
trol, be liable to pay compensation to the lessee 
for any loss sustained by reason of his removal 
from such dwelling, and any security furnished by 
the lessor shall be available for the payment of 
such compensation in accordance with an order 
of the court by which such compensation is 

oe | awarded, 
| 

: 4 4. This Act may be cited for all purposes asthe Rents Acts 
- Extension and Further Amendment Act, 1922, 

Short title. 

i. | 
i’ | | 

No. 10, 1922.] 

WET 
Tot verlenging van het tijdperk gedurende hetwelk 

de Wet op Huurgelden, 1926 (Wet No. 13 van 
1920), zoals gewijzigd door de Wet tot Verlenging 
en Wijziging van de Wet. op Huurgelden, 1921 
(Wet No. 30 van 1921) in werking blijft en tot 
wijziging van die Wetten in zekere opzichten. 
  

  

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

als volgt:— 
1, Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in de Wet Verlenging 

op Huurgelden, 1920, zoals gewijzigd door de Wet tot Ver- van working 
lenging en Wijziging van de Wet op Huurgelden, 1921, blijven, Teen 1995 
behoudens de bepalingen van deze Wet, de bepalingen van die en Wet No. 
Wetten in werking gedurende het tijdperk tussen de dertigste 30 van 192] 
dag van Junie 1922, en de inwerkingtreding van deze Wet, — : 
en tot de dertigste dag van Junie 1923. 

2. Artikel twee van de Wet tot Verlenging en Wijziging van Very ranging 

de Wet op Huurgelden, 1921, wordt hierbij : geschrapt en het van artikel. 
volgende daarvoor in de plaats gesteld : iwee van 

Wet No. 30 
Hen verhuurder of een persoon behoorlik door hem in van 1921 

geschrifte gemachtigd is gerechtigd een door hem ver- door mleuw: 
huurde woning, na behoorlike kennisgeving aan de huurder, : 
op alle redelike tijden binnen te gaan met het doel deze 
te inspekteren of te herstellen of te laten zien aan een ver- 
moedelike koper, en de huurder die weigert een verhuurder 
en/of zulk een behoorlik gemachtigde persoon te vergunnen I 
voor zodanig doel een woning binnen te gaan is schuldig 
aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft 
met een boete van hoogstens vijf pond. 

3. Artikel elf van de Wet op Huurgelden 1920 als gewijzigd Verdere 
door de Wet tot Verlenging en Wijziging vande Wet op Huur- wijziging 
gelden, 1921, wordt hierbij verder gewijzigd— woos Wot 

(a) Door invoeging na paragraaf (c) van sub-artikel (1) yo. 19 van} 
daarvan van de volgende woorden :—‘ of 1920. 
(d) de woning op redelike gronden benodigd is voor 

het doel van een rekonstruktie- of verbouwing- 
schema: Met dien verstande dat voor een order 
voor uitzetting of voor terugverkrijging van bezit 
door een hof om de in deze paragraaf vermelde 
reden gemaakt wordt— 
(i) de verhuurder een onderneming moet indienen 

dat zodanig schema aangevangen en uitge- 
voerd zal worden binnen een redelike en 
vastgestelde tijd en zodanige sekuriteit moet 
stellen als het hof redelik oordeelt voor het 
voldoen aan enige eis om schadevergoeding 
door de huurder die ontstaan mocht inge- 
volge sub-artikel (3) ingeval zodanige onder- 
neming niet nagekomen wordt; en 

(i) de verhuurder het hof overtuigt dat het ver- 
lof vereist ingevolge de Woning Wet, 1920, 
voor het uitvoeren van zodanig schema van 
de plaatselike autoriteit of de administrateur 
verkregen is ; 

(6) Door toevoeging na sub-artikel (2) daarvan van het 
volgende nieuwe sub-artikel :-— 

(3) Waar een verhuurder een huurder een woning doet 
ontruimen om de reden vermeld in paragraat (d) 
van sub-artikel (1) en het rekonstruktie- of ver- 
bouwingschema niet aangevangen of uitgevoerd 
wordt overeenkomstig de onderneming door de 
verhuurder ingediend, is de verhuurder, tenzij hij 
kan bewijzen dat zijn niet-nakoming van de voot- 
melde onderneming het gevolg is van omstandig- 
heden buiten zijn beheer, verplicht aan de huurder 
schadevergoeding te betalen voor enig verlies ge- 
leden door zijn verwijdering uit zodanige woning, 
en de sekuriteit gesteld door de verhuurder strekt 
tot betaling van zodanige schadevergoeding 
ingevolge een order van het hof waardoor die 
schadevergoeding is toegekend. 

4, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Wet tot Verlenging en Verdere Wijziging van de 
Wetten op Huurgelden, 1922.  



  

Interpreta- 
_tion of terms 

Advance for 
fencing 
sides of 
publis roads. 

Conditions 
upon which 
advances 
may be 
made to 
co-operative 
companies. . 

.tingent liability its members also, for the repayment of any! 

BILL. 
To amend further the laws relating to the Land and 

.. Agricultural Bank of South Africa, 
  

  

(Introduced by the Minister oF Frnancn.) 

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

1.:In this Act the expression “ principal. Act’? means the 
Land Bank Act, 1912, (Act No. 18 of 1912) as amended by the 
Land Bank Act, 1912 Amendment Act 1916, (Act No. 30 of 
1916) and by the Land Bank Act Further Amendment Act, 1921, 
(No. 36 of 1921), and, save as in this Act is specially provided, 
any expression used in the principal Act. shall, when used in 
this Act, bear the meaning assigned to it in the principal Act 

2. Notwithstanding anything contained. in-.the Fencing 
Act, 1912, or any amendment thereof .or in the principal Act, 
the Bank may make an advauce in accordance with the pro- 
visions of the Fencing Act, 1912, to an owner -of a holding 
(as therein defined) for the purpose of fencing one or both sides 
of a public road upon such holding. | po 

3. (1).A co-operative company may, upon written appli- 
cation, in the form prescribed by the board, signed by the 
chairman and the secretary or by any persons purporting to 
act in those capacities, obtain an. advance or advances for 
any one or more of the objects which that company is legally: 
competent to pursue. o 

(2) Such an application, when signed by the chairman and 
the secretary of the company or by persons purporting to act 
as.such, shall, notwithstanding anything to the contrary in the 
memorandum (if any) and articles of association or regulations 
of the company, bind the company and in respect of their con-, 

advance made in pursuance of such application. 

(3) An advance may be in the form of— 

(a) a loan repayable within a period not exceeding 
ten years in such instalments as the board shall deter- 
mine. 
periodically in advance on such date and at such rate 
as the board shall determine ; 

(5) a cash credit. account. 

(4) Before making any advance to a company the board 
may require the company to cede (as the company is hereby 
powered to do) to the Bank all the company’s right and title to— 

(a). the amount of subscribed but unpaid capital and to the| 
amount of any contingent liability attaching to its 
shares, and ; 

(6) the amount of any debts owing to the company. 

(5) Such cession shall not be subject to stamp duty, shall 
be in such form.as the board may determine and shall bé accom- 
‘panied by a list, certified by the;chairman and the secretary, 
showing, as at date of cession— 

(2) the names and addresses of all persons holding shares 
‘in the company ; - 

(b) the number of shares registered in the name of each} 
such person and the amount paid up in respect thereof ;} 

(c) the nominal value of such shares ; 

[A.B. 51—'22,] 
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IT ENACTED by the King’s Most Excellent’ Majesty,|7% 

Interest on such a loan. shall be. payablel. 

iti 

WETSONTWERP _ 
Tot verdere wijziging van de wetten betreffende de 

Land en Landbouw Bank van Zuid-Afrika. 
  
  

(Ingediend door de MinistR van Finawctiin.) 

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

als volet :— 
1. In deze Wet betekent de uitdrukking “ Hoofdwet” de woorg. 

Landbank Wet, 1912 (Wet No. 18 van 1912) zoals gewijzigd bepaline. 
door de Landbank Wet, 1912, Wijzigings Wet, 1916 (Wet. No. 
30 van 1916) en door de Landbank Wet Verdere Wijzigings- 
wet, 1921 (Wet No. 36 van 1921), en behalve waar deze Wet’ 
bepaaldelik voorziening maakt, heeft elke. uitdrukking,’ ge- 
bezigd in de Hoofdwet, wanneer dezelve in deze Wet gebezigd 
wordt de betekenis welke aan die uitdrukking:in de Hoofdwet 
toegekend wordt. oo 
2, Niettegenstaande enige bepaling in de Omheinings Wet, Voor 

1912, of een wijziging daarvan of in de Hoofdwet kan de gchotten om 
Bank een veorschot geven: overeenkomstig de bepalingen van heiningen 
de Omheinings Wet, 1912, aan de eigenaar van een bezitting langs de 
(zoals daarin gedefinieerd) voor het doeleinde om een heining zijden van 
op te richten langs een of beide zijden van een publieke weg op ‘i 
over zulke bezitting. vichten. 

3. (1) Hen kodperatieve maatschappij kan, op schrifte- Voor 
like aanvrage, in'de vorm door de raad ‘voorgeschreven, 2€- waarden 
tekend door de voorzitter en de sekretaris of door personen waarop 
die in die hoedanigheden heten op te treden, een voorschot of voorschotten 
voorschotten verkrijgen voor een of meer van de doeleinden vorstrekt 
welke die maatschappij zich ten doel kan. stellen. : worden aan 

(2) Zulk een aanzoek mits getekend zijnde door de voor- koépera- 
zitter en de sekretaris van de. maatschappij of door personen tieve maat- 

|die heten als zodanig op te treden, verbindt de maatschappij ®°h@PPte- 
en ook zijn leden ten aanzien van hun voorwaardelike aan- 
sprakelikheid. wat betreft de terugbetaling van een -voorschot 
verstrekt ingevolge zulk aanvrage, niettegenstaande een 
tegenovergestelde bepaling-in de akte van oprichting (indien 

‘jer een is) en de statuten of reglementen van de maatschappij. 
(3) Hen voorschot kan in de vorm zijn van-— 

(a) een lening terugbetaalbaar binnen..een tijdperk tien 
jaar niet te bovengaande in-zulke paaiementen als de 
raad bepaalt. Rente is op geregelde tijden betaalbaar 
op de datums en tegen zulke voet als de‘raad be- _ . 
paalt ; . . 

(b) een kaskredietrekening. 
' (4) Alvorens een voorschot aan een maatschappij verstrekt 

wordt, kan de raad van de maatschappij verlangen dat de 
maatschappij (zoals de maatschappij bij deze gerechtigd 
wordt te doen) om aan de Bank over te dragen alle rechten en 
aanspraken van de maatschappij op— a 

(a) het bedrag van ingeschreven maar ongestort kapitaal 
en het bedrag van enige voorwaardelike verplichting 
aan de aandelen verbondeh; en, 

(6) het bedrag van schulden aan de maatschappij ver- 
schuldigd. 

(5) Zulke overdracht is niet onderhevig aan zegelrecht, en 
vindt plaats in de vorm die door de raad kan worden voorge- 
schreven en wordt vergezeld door. een lijst gecertificeerd door de 
voorzitter en de sekretaris, waarin vermeld staat als op de dag 
van overdracht— . 

(a) de namen en adressen van alle personen, die aandelen 
, in de -maatschappij hebben; - : , 
(6) het aantal aandelen geregistreerd ten name van elke 

zodanige persoon en het bedrag daarop gestort . 
(c). de" nominale waarde. van zulke aandelen :   [AB. 5122.
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(d) the amount of any contingent liability attaching to the 

shares, 

and every such list, so certified, shall be conclusive evidence 

’ in favour of the bank, that the persons mentioned therein are 

Hable to pay the amount stated therein. 

(6). The signing of any such cession by the chairman and the 

secretary of the company, or by any persons purporting to act 

in those capacities shall, notwithstanding anything to the 

contrary in any law or in the company’s memorandum Gif any) 

| and articles of association or regulations, bind the company 

'. and, to the.extent of any amount unpaid on their shares and 

of any contingent liability, its members also, and shall em- 

. power the board— 

(a) to prohibit by written notice the transfer of any shares ; 

oy such notice shall be addressed to the secretary ofthe 
ae company at the address as recorded in the bank’s 

books of account ; 

(b) to call up and collect in accordance with section five 

unpaid capital and any contingent liability attaching 

to shares in the company; and 

(c) to collect any amount due and owing by any person 

to the company, to give valid receipts for the pay- 

ment, to institute action, to enforce payment thereof 

~ and to abandon such amounts as are, in its opinion 

irrecoverable ; 

- and shall. vest in the board the ownership of all or any goods 

‘or produce in the possession of or in transit, to the company 

‘or its agents as fully and effectively as if the goods or produce 

-|were actually delivered to and retained in the board’s possession. 

‘If the board consents to the removal of any portion of the goods 

; or produce and if further goods or produce of the same character 

jare substituted therefor, then the ownership of 

stituted goods”or produce shall in like manner vest in the 

board. . 

3 | (7) Any transfer, without the written consent of the bank, 

| of any share in a company while such company owes the bank 

'./any moneys in respect of an advance made to it, shall be null 

- rand void. 

    

  

        
   

        

a i 

.1,:(8) Any advance made in accordance with this section shall 

he subject. to such conditions. as the. board shall determine, 

and the board may require the company to furnish such further 

“\ security as the board may deem necessary in order to ade- 

“quately, secure the advance. 

“42 (1) Subject to the provisions of sub-section (5) of this 

section, the currency of any cash credit account granted to.a 

¢o-operative society by the board prior to the commencement 

. of this: Act.and still in force at such commencement, shall be 

“deemed to be either five years from such commencement or for 

‘the ‘unexpired portion of the society’s period of establishment 

~cwhichever is the lesser. 

(2) As long as the authority of the society or company by 

'- ovtetue of which an advance in the form of a cash credit account 

‘has been granted, is acted upon and recognised by the board, 

< thaé society or company and. its, members shall remain hable 

to the bank in respect of all advances made by the bank through 

'.. that cash credit account. 

    

  

      
   

(3) No payment made by a society ot company under a 

cash ctedit account during the currency thereof shall be a dis- 

"| charge of the society’s or company’s liability to the bank or 

__ ghall be regarded as a novation of the debt. 

- (4) Advances to @ co-operative society or company in the 

form of a cash credit account shall not, during any one year, 

exceed— . 

(a) where grain bags or any farming requisites have been 

". or are to be purchased by the society, an amount equal 

"49 the whole cost thereof ; : 

such sub-|, 

  

(d) het bedrag van een voorwaardelike aansprakelikheid 
verbonden aan de aandelen, 

en elke zodanige lijst aldus gecertificeerd, is afdoend bewijs 

ten gunste van de Bank, dat de personen daarin vermeld 

echouden zijn het bedrag daarin genoemd te betalen. 

(6) De ondertekening van een zodanige overdracht door de 

voorzitter en de sekretaris van de maatschappij, of door 

personen die in die hoedanigheden heten op te treden, bindt 

de maatschappij en ook. zijn leden ten aanzien van het onge- 

storte bedrag op hun aandelen en van hun voorwaardelike 

aansprakelikheid niettegenstaande een tegenovergestelde be- 

paling in een of andere wet, of in de akte van oprichting van 

de maatschappij (indien er een is) en zijn statuten of regle- 

menten, en machtigt de raad om— 

(a) bij schriftelike kennisgeving de overdracht van enige 

aandelen te verbieden; zodanige kennisgeving te 

worden gericht aan de sekretaris van de maatschappij 

aan het adres als opgeschreven in de boeken van de 
bank ; | 

(b) ongestort, kapitaal en een voorwaardelike aansprakelik- 

heid verbonden aan aandelen in de maatschappij 

op te vragen én te innen overeenkomstig artikel of; 

(c) alle vervallen en aan de maatschappij door enige 

persoon versehuldigde bedragen te innen, geldige 

onitvangstbewijzen voor zulke betalingen af te geven 

rechtstappen te nemen om tot betaling daarvan te 

dwingen, en zulke bedragen als naar zijn mening 

oninvorderbaar zijn, te laten lopen, 

en vestigt in de raad het eigendomsrecht van alle goederen of 

produkten in handen van of in transito naar de maatschappij 

of zijn agenten zo volledig en doelmatig alsof de goederen of 

produkten werkelik geleverd aan de raad en door dezelve in 

bezit gehouden waren. Indien de raad toestemt in de ver- 

wijdering van een gedeelte van de goederen of produkten en 

indien andere goederen of produkten van dezelide aard daar- 

voor in de plaats gesteld worden, dan wordt het eigendomsrecht 

van zulke in de plaats gestelde goederen of produlxten ingelijks 

in de raad. gevestigd. re 

(7) Een overdracht van een aandeel in de maatschappij 

zolang de maatschappij aan de bank geld schuldig is in verband 

met een voorschot aan hem. verstrekt, is van’nul en, gene 

waarde zonder de schriftelike toestemming van de bank. 

(8) Hen voorschot overeenkomstig dit artikel verstrekt is 

onderworpen aan zulke voorwaarden als de raad vaststelt 
en de raad kan van de maatschappij?zulke verdere sekuriteit . 

verlangen als hij mag nodig oordelen om het voorschot naar 

behoren te verzekeren. : 

4. (1), Met inachtneming van de bepalingen van sub-artikel Bepalingen 

(5) van dit artikel wordt de duur van. een kaskredietrekening ten opzichte 

aan een bestaande kodperatieve vereniging verstrekt védr de Van voor. 

invoering van deze Wet geacht vijf jaar van de invoering te Schotten vos 

zijn of voor. het onafgelopen, gedeelte van de tijd waarvoor de cen kas. ° 

vereniging opgeticht is, welke van beide het kortste tijdperk is. krediet- 

(2). Zolang als de bevoegdheid van de vereniging of maat- rekening. 

schappij uit kracht waarvan een voorschot in de vorm. van 

cen kaskredietrekening verstrekt is, door de raad ‘erkend. 

en daarop gehandeld wordt, blijit die vereniging of maat- 

schappij en zijn leden aan de bank aansprakelik ten opzichte 

van alle voorschotten door de bank verstrekt in de vorm van 

deze kaskredictrekening." — 
(3) Geen betaling gedadin door een vereniging of maat- 

schappij onder een kaskredietrekening gedurende de duur 

daarvan, is een ontslag van de aansprakelikheid: van de vereni- 

ging of maatschappij aan de bank of wordt beschouwd als een 

vernieuwing van ‘de schuld. =. 

(4) Voorschotten aan een kodperatieve vereniging of maat- 

schappij, in de vorm van een kaskredietrekening verstrekt, 

gaan gedurende geen, enkel jaar— -. ” 
(a) waar graanzakken, en andere boerderijbenodigdheden 

gekocht zijn of zullen worden door de vereniging of 

maatschappij een bedrag gelijkstaande met de totale 
kosten daarvan te boven, en



favour of some other person to a hypothecation of a date prior 
to any hypothecation in favour ‘of the bank, the board shall:pay 

» «to. such person the proceeds of such sale (after deducting ‘any 
~ costs incurred by the bank in connection therewith) or as much 

as may bé owing under the deed of hypothecation. 

_ (4) The persons liable to pay any subscribed but unpaid 
capital or any contingent liability attaching to shares shall be 

-the persons whose names, appear on the list of shareholders 
furnished by the company at the time of signing the cession 
mentioned in section three and they shall be liable to the extent 

- stated in that list, provided that if any shares have, after the 
signing of such cession, been transferred with the board’s 
written consent, then the transferee and not the person men- 
tioned in the list shall be lable. oe 

(5) All amounts collected by the board shall be employed 
to liquidate or reduce the company’s debt to the bank and upon 
liquidation thereof the. cession shall be cancelled and returned 
to the company or its legal representative. : 

' (6) For the purposes of this section “ debt” includes in 
addition to ah advance and the interest. thereon, the expenses 

incurted by the board in making the advance and in recovering 
it with interest as aforesaid. 

6. (1) In addition to the ‘funds mentioned in section twenty, 
of Act 18 of 1912 and section three of Act No. 36 of 1921, the’ 
board may borrow further funds, upon such terms and con- 
ditions as it may determine, by— 

“Bank may 
recive 
monéy on 
deposit and 
issue stock, . of 

(a) receiving moneys on deposit withdrawable at not less 
than one month’s notice ; 

(6) issuing land bank stock. 

(2) The currency of land bank stock shall not exceed thirty! 

years. 

(3) The amount borrowed by way of land bank stock shall 
not exceed the sum of six million pounds plus an amount 
required to repay to the Minister sums which have been ap- 
propriated by Parliament as part of the funds of the bank: 
Provided that during any one year no amount exceeding the 
sum of one million pounds shall be so borrowed except for. the 
purpose of repaying amounts. so appropriated. 

. (4) The amount owing for principal and interest on account| 
of stock issued by the board shall be chargeable upon and pay- 
able out of the revenue and assets of the bank. 4 

(5) The provisions of sub-section{(2), (8) and (5) of section” sta 
of Act No. 36 of 1921 and the provisions of section seven of 
that Act shall mutatis mutandis apply to land bank stock issued 
under the powers conferred by this. section. 

(6) Anything to the contrary notwithstanding in Act No. 18 
of 1911 or any other Act, land bank stock shall be regarded 
as included in the securities in which the public debt commis- 

sioners may make investments under that Act. 

(7) The amounts borrowed under the powers conferred by 

this section. or under a provision of any other law may be em- 

ployed for the purpose of repaying amounts appropriated by 

Parliament, as part of the funds of the bank and for any or all 

of the purposes for which, by the principal Act or any amend- 

ment thereof, the board is empowered to employ the funds of the 

bank. i 

Exemption 1, Notwithstanding anything;to the contrary in any law, 
from 

charges and 
provisions’ of 
banking 
laws. 

no certificate, document or instrument issued by the board in 

giving effect to the powers conferred upon it by law shall he 

subject to stamp duty, fee or any charge whatsoever, nor shall 

the bank be liable for the payment of any search or inspection 

fee in any mastet’s office or deeds registry or other registration 

office; and the bank is furthermore specially exempted from 

the provisions of the Currency and Banking Act, 1920 (Act 
No. 31 of 1920) or any. other law specially governing banks. ' . 
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idingen en voorwaarden, als hij bepaalt, door 

Algeven bij het uitoefenen van de bevoegdheden aan hem door 

e 

van een vroegere datum dan een verband.ten gunste van'de - 
bank, de raad aan zodanige persoonyde opbrengst van zulke: 
verkoping (na aftrek van alle kosten gemaakt door de bank in 
verband daarmee): of zoveel, als verschuldigd mocht wezen 
krachtens het verband, betaalt. 

(4) De personen die gehouden zijn ingeschreven maar onge- 
stort kapitaal of een voorwaardelike aansprakelikheid ver- 
bonden aan’ aardelen te betalen, zijn de personen wier namen 
op de lijst van aandeelhouders voorkomen, door de maat- 
schappij ingehandigd ten tijde van de ondertekening van de 
overdracht vermeld in artikel drie, en zij zijn ‘aansprakelik 
in de omvang vermeld in die lijst : Met dien verstande dat indien 
na de ondertekening van deze overdracht enige aandelen met 
de schriftelike toestemrhing van de raad overgedragen zijn, 
de persoon aan wie overgedragen is en niet de persoon vermeld 
in de lijst, de aansprakelike persoon is. 

(5) Alle bedragen door de raad geind, worden aangewend 
om de schuld van de maatschappij aan de bank te likwideren 
of te verminderen, en na de likwidatie daarvan wordt de over- 
dracht geroyeerd en aan de maatschappij of zijn wettelike 
vertegenwoordiger overhandigd. 

(6) Voor de doeleinden van dit artikel omvat “ schuld ” 
boven en behalve een voorschot en de rente daarop, de on- 
‘kosten door de raad gernaakt in het geven van het voorschot en 
de terugvordering van dezelve met rente als voorzegd. 

6. (1) Buiten en behalve de fondsen vermeld in artikel De bank kan 
twintig van Wet No. 18 van 1912 en artikel drie van Wet No. geld in 
36 van 1921 kan de raad’verdere fondsen lenen op zulke be- 2posite 

ontvangen 
/ , . . en fondsen 

(a) het ontvangen van gelden.in deposito opeisbaar na uitgeven. 
niet minder dan één maand kennisgeving ; 

(b) uitgifte van landbank fondsen. 
(2) De termijn van omloop van landbank fondsen zal niet 

meer dan dertig jaar zijn. 
(3) Het bedrag geleend bij wijze van landbank fondsen gaat 

de som van zes millioen pond plus het bedrag verlangd om 
aan de Minister de bedragen door het Parlement bewilligd als 
gedeelte van de fondsen van de bank terug te betalen niet te 
boven: Met dien verstande dat gedurende geen enkel jaar een 
bedrag van meer dan een millioen aldus geleend wordt behalve 
voor het doeleinde om. bedragen aldus bewilligd terug te betalen. 

(4) Het bedrag verschuldigd aan hoofdsom en rente ten 
opzichte van landbank fondsen uitgegeven door de raad, is 
belastbaar tegen en betaalbaar uit de inkomsten en baten van 
de. bank. 

(5) De bepalingen van sub-artikels (2), (3) en (5) van artikel 
zes van Wet No. 36 van 1921 en de bepalingen van artikel 
zeven van die Wet zijn mutatis mutandis toepasselik op land- 
bank fondsen uitgegeven krachtens de bevoegdheden door dit 
artikel verleend. 

(6) Niettegenstaande tegenstzijdige bepalingen in Wet No. 
18 van 1911 of enige andere Wet, worden landbank fondsen 
beschouwd als inbegrepen in de sekuriteiten waarin de Kom- 
missaris van Openbare Schuld beleggingen kunnen maken 
krachtens die Wet. . 

(7) De bedragen geleend krachtens de bevoegdheden door 
dit artikel verleend of krachtens een bepaling van. een andere 
wet, mogen aangewend worden voor het doeleinde van terug- 
betaling van bedragen door het Parlement, bewilligd als ge- 
deelte van de fondsen van de bank en voor een of meer van 
de doeleinden, waarvoor de raad krachtens- de Hoofdwet of 
een wijziging daarvan gemachtigd is de fondsen van de bank 
dan te wenden. ; 

7, Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in. enige wet, Vrijstelling 
is geen certifikaat, dokument of instrument door de raad uitge- van lasten en 

bepalingen 

de wet verieend, onderhevig aan zegelrecht, loon of welke last vee 
ook, noch is de bank verplicht nasporings of inspektie fooien 
in een Meesterskantoor of registratiekantoor van akten of 
ander registratiekantoor te betalen, en de bank is voorts 
speciaal vrijgesteld van de bepalingen van de Betaalmiddelen 
en Bank Wet 1920 (Wet No. 31 van 1920) of cen andere Wet   waaraan banken onderworpen zijn. 

   



  

Remedies in 

-(b) where livestock, dairy, agricultural or farm produce is 
tobe acquired by means of the advance, sixty per cent. 
of the value thereof a as determined by the board. 

(5) The board may. at any time reduce the maximum amount 
of a cash credit.account or close that account. In the former 
case any amount owing by the society or company in excess of 
such reduced maximum amount, and in the latter case the 
whole of ‘the amount owing by the society or company in 
respect of the cash credit account, shall at once become due 
and payable to the bank. 

(6); if the society. or company fails to pay any such amount 
to the bank within fourteen days after demand has been made 
by the bank therefor by registered letter addressed to the 
secretary ‘of the society or company at its address as recorded 
in the jbank’s books of account, the board may forthwith exer- 
cise in‘ the case of a society, the powers of recovery conferred]; 
upon'the board by the principal Act or any amendment thereof 
and in thé case of a company, the powers of recovery conferred 
upon:the board -by this Act or any amendment thereof, 

5, (1) if a company indebted to the bank— 
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(b) waar levende have, zuivel-, landbouw-, of andere boer- 

derijprodukten verkregen zullen worden door middel 

zestig percent van de waarde daarvan (zoals bepaald 
door de raad) te boven. 

(5) De raad kan te allen tijde het hoogste bedrag van een 
kaskredietrekening verminderen of die rekening sluiten. In 

ging of maatschappij boven zulk verminderd hoogste bedrag, 
en in het tweede geval wordt het gehele bedrag verschuldigd 

door de vereniging of maatschappij ten opzichte. van de kas- 
kredietrekening onmiddellik vetschuldigd en betaalbaar aan de 

bank. 
(6) Indien de vereniging of maatschappij verzuimt een 

zodanig bedrag aan de bank te betalen binnen veertien dagen 
nadat aanmaning tot betaling daarvan door de bank gedaan is 

de vereniging of maatschappij aan zijn adres zoals opgeschreven 

van een vereniging de rechtsmiddelen uitoefenen die door de 
Hoofdwet of een wijziging daarvan aan de raad verleend zijn, 
en in het geval’ van ‘een maatschappij, de rechtsmiddelen 
uitoefenen die aan de raad door deze Wet of een wijziging 
daarvan verleend zijn. 

‘. (1) Indien een maatschappij die aan de bank geld schuldig 

het eerste geval wordt het bedrag verschuldigd {door de vereni-' 

door middel van een geregistreerde brief aan de sekretaris van. 

in de boeken van de bank, kan de zaad onmiddellik in. het geval. 

van het voorschot door de vereniging of maatschappij — 

Rechts- 
middelen 

(2) Om een of andere reden ontbonden wordt; of ten aanaien, 
(b) doorgehaald wordt in het register van kodperatieve sohotten san 

landbouwmaatschappijen gehouden door de registra- maat- 

respect of 
advances to 
companies. 

(a) is dissolved for any reason whatsoever ; or 1s: 

(0) is removed from the register of co-operative agricul- 
‘tural companies kept by. the registrar; or 

(c). fails to observe the terms and conditions of any ad- 
'. vance made by the board ; or 

(d) fails to pay any amount upon due date; or 

(e) fails to make payment to the bank when required to 
do so in accordance with sub-section (7) of section four, 

the board, after giving seven. days’ notice by registered letter, 
addressed to the: “secretary of the company at the address re- 
corded in the. bank’s books of account, may, without recourse 
to a, ‘court of law— 

- @ seize and sell, either by public auction or by private 
" treaty, any or all of the company’s asséts which have 
“| been specially mortgaged to the bank; 

(i) transfer any property so sold to the purchaser and give 
'! a good and valid-title thereto, notwithstanding that it| 

may then be hypothecated OF subject toa lien or charge| 
. in favour of some other person, and without production 
. to the registrar -of deeds of the title-deeds provided it 

is certified that the board has been unable to obtain 
the’ same; 

exercise, in such order as it shall determine, any one 
or all of the powers. vested in it by virtue of the cession 
mentioned in section thie. 

» Gi) 

(ype anyfperson lable to pay any subscribed but unpaid 
capital or any contingent liability attaching’ to shares’ fail, 

written demand being made therefor by the board, to pay 
amount within seven days of such demand the board may, 
iout recourse to a court of'law, seize and sell through ‘the 

: if! 80 much of the immovable or movable property of such 
“as may be necessary to make good the amount including |: 
sis incurred by such’ seizure and. sale. 

   

  

   

   

          

    

  

he board in having recourse to the remedies provided 
ub-section (2) of this. section, shall, in every case sell as 

iid movable property before selling immovable property ; 
e provisions of paragr: ph (iii) of section ‘thirty-seven. of 
incipal Act and any amendment ‘thereof shall apply 
immovable property s0 sold : “Provided that, if any 

ty so sold is not specially. hypothecated to the bank but 

  

  

teur; of 
(c) verzuimt de bedingen en voorwaarden van een voot- 

schot door de raad verstrekt na te komen; of 
(d) verzuimt een bedrag op de vervaldag te betalen; of 
(e) verzuimt betaling aan de bank te doen wanneer daartoe 

verlangd overeenkomstig sub-artikel (7) van artikel 
ver, 

kan de raad, na zeven dagen kennisgeving gedaan te hebben 
door middel van cen geregistreerde brief geadresseerd aan de 
sekretaris van dé maatschappij zoals opgeschreven in. de 
rekeningboeken van de bank, zonder vorm van proces-— 

(i) sommigé of alle baten van de maatschappij die 
speciaal aan de bank verbonden zijn in ‘bezit nemen 
en Of bij publieke veiling Of onderhands verkopen ; 
aan de koper eigendom aldus verkocht transporteren 
en hem een rechtageldige ‘titel daartoe verlenen, ‘nict- 
tegenstaande dat het op dat tijdstip met een verband 
bezwaard is ‘of onderhevig aan eén recht van retentic 
of cen last ten gunste van een andere persoon, en 
zonder de titelbewijzen aan de registrateur van akten 
over te leggen mits gecertificeerd wordt dat de raad, 
niet In staat. is geweest ze te verkrijgen ; 

(iii) in zulke volgorde als hij bepaalt, een of alle dex 
bevoegdheden in hem gevestigd -krachtens’ de over- 
dracht vermeld in artikel drie-uitoefenen. 

(2) Indien een persoon die gehouden is’ enig’ingeschreven: 
maar ongestort kapitaal of enige voorwaardelike aansprakelik- 
heid aan aandelen. verbonden te. -betalen, verzuimt nadat 

(it) 

de raad zonder vorm van proces door middel van de baljuw 
zoveel van de onroerende of roerende™ goederen van zulke 

blijken om het bedrag met -inbegrip van de kosten gemaakt 
in verband met zulke inbeslagneming en verkoop te voldoen. 

(3) Wanneer de raad de rechtsmiddelen. beschreven in 
sub-artikel (2) van dit artikel, te baat neemt verkoopt hij in 
elk geval ‘als voorzegd de roerende goederen yoordat hij: de 
onroerende ' goederen | ‘verkoopt; en de‘ bepalingen van paras 
praat ii) | van ‘artikel zeven en dertig van de Hoofdwet’en een 

aldus-verkocht: Met dien verstande dat indien zulk éigendom 
niet speciaal ten gunste van de bank verbondén is maar speciaal 
verbonden is ‘ten gunste van een’ andere persoon of onder~   

  

} nally hypothecated to some’ other person or is subject in. 

      

hevig is ten gunste van een andere pesoon aan een verband 

persoon in beslag doen nemen en verkopen als nodig mocht’ 

wijziging daarvan zijn toepasselik op enig onroerend ‘eigendom: 

schappijen. 

rf 
i 

schriftelike aanmaning daarvoor door de taad gedaan is, zulk - 
bedrag binnen zeven dagen na zulke aanmaning te betalen, kan,



Saving as to 8, ‘Notwithstanding anything to the contrary contained in _, liability of ; the principal Act or any amendment thereof or in any other law 
Thembers of every member of a co-operative society shall‘be liable to pay to 
“ommence- the bank'the amount.of his liability at the commencement of this 
‘nent of Act. Act even though he may have withdrawn or been expelled from 

the. society. 
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aby DINARY, drift 

8.2 Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen vervat in de Voorbe- 
Hoofdwet of een wijziging daarvan-of.in een andere wet is elk pouds- id van een kodperatieve Vereniging aansprakelik jegens de Popaling be- ! ! : kkelik bank voor de betaling van het bedrag van zijn schuld bij de omawiakee 

schoon. - hij ‘bedankt heeft 

  
invoering van deze, Wet zelfs of of jikheid van uit. de-vereniging gezet is. eae Sg oo . . | verenigin- Extension of 9. (1) The expression “ Registrar of Co-operative Agricul- | gen bij in- definition of tural Societies ” occurring in section thirty-eight of the principal] ; Ee et one van and duties o ; i 5] is f my . Gigs ; obs . , Registrar, at shall be deemed to refer to the Registrar as in this Act | 9 (1) De uitdrukking “‘ Registrateur van: * Koéperatieve Vitbroiding ened. . _, {landbouw Verenigingen” voorkomende in: artikel acht en van (2) The registrar shall, at the request of the ‘board, furnishidertig van de Hoofdwet wordt geacht te doelen op de registra- dofinities van such further lists and other information as the board may Te-lteur zoals in deze Wet gedefinicerd. bp var Regi- quire regarding any society or company registered by him. | (2) De registrateur verschaft op verzoek van de raad zulke strateur. 

Amendment 10, The several provisions of the principal Act specified in the vpndere hjsten ht verdere inlichtingen als de Taad ire hem of principal first column of the Schedule to this Act, are hereby amended|"¢t™l@ngen mocht - on aanzien van een vereniging of maat- Act. to the extent indicated in the second column of that Schedule.|°2PP'. door hem geregistreerd. . 
Short title 11. This Act may be cited for all purposes as the Land Bank 

Acts Further Amendment Act, 1922.   gezet in de eerste kolom van de Bijlage van deze 
bij deze gewijzigd.in de omvan 
van die Bijlage. ... 

i 
| 

110. De -verscheidene bepalingen van de Hoofdwet uiteen- Wijziging 
Wet worden van 

g aangeduid in de tweede kolom Hoofdwet. 

pil. Deze Wet k can voor alle doéleinde 
s de L 

) ( Loe n worden aangéhaald Korte titel. 
and Bank Wetten Verdere Wij zigings Wet, 1922. 

fi 

id i 

he 

  

 



bas 

      

-Beotion twelve VS) vs: 

        

   
    

  

  

of this Act. 

  

"Schedule. 

  

isions of the: Land Bank Act, 1912, as amended by Act No. 30 of 1916, 

“and Act No..36 of 1921, which are specifically amended by ‘section nine 

  

   
Extent of Amendment. 

  

aie iy 

“Aet No.,18 of 1912. 
(Section two. 

      

/Béetion ste oe ae 
© 

“Section eight as atnended 
“py Act No.'36'of L921   

  

© Section eighteen’ oS 

2 Section’ tibenty 

Section twenty-one ~..' |B     

By. the ‘ai 

| By the deletion 

   
ition of the following definition 

to thé ‘Variotis. terms defined therein :— 
‘© cash’ credit account ’’ "shall mean an 

“account. through ,which a -co-operative 
society or company;may, from time to time, 

uring. its currericy ‘as fixed by the board 
“moneys” from’ the | bank’ and -repay 

   
“dt. 

'. mionéys to’ ‘the! bank Provided” that ‘the 
‘total ‘amount owing to the bank wnder the): 

ceredit’account shall not at any one 
mé exceéd'a maximum to be fixed: by the 

Beard yo ee ee ee 
' “ e9-operative cornpany ” or “‘ company ” 
shall mean & co-operative agricultural com- 
pany or a céntral co-operative agricultural 
company or a federal co-operative agricul- 
tural company, each with limited. liability, 
formed for.the putpose of promoting agri- 

    

culture or any agricultural or rural industry| 
in the Union, and registered under the Co- ) 8S. 
operative Society’s!Act, 1922, or any amend- , 
ment thereof : Provided that such company 
has issued.'to members shares with a con- 
tingent lability ; - 

“ Registrar’ shall mean the registrar 
appointed under the Co-operative Societies. 
Aet, 1922. 1 

By the insertion in the definition of ‘‘ mort- 
gagor”’ after’ the word “society”? of the 
words “‘or company ”’. 

By the deletion of ‘sub-section (1) and the 
substitution therefor of the following new 
sub-section (1) :—., / 

(1) The board ‘may from. time to time 
appoint upon such terms and conditions as 
it may deem fit such officers and clerks as 
may be necessary|for conducting the busi- 
ness of the bank/and may suspend from 
‘duty or remove ftom office any.such officer 
or clerk. °° The names of all persons so ap- 
pointed, together with the name of the post 
held by, and thelsalary and other emolu- 
ments payable to each of them shall, within 
fourteen days after the commencement of 
every ordinary session of Parliament, be 
laid upon the Tables of both, Houses there- 
of.” : , 

By the deletion from sub-section (1) (as sub- 
stituted by Act No. 36 of 1921) of the words 
“+o or from the bank ” and the substitution 
therefor of the words “sold by the bank by 
virtue of the provisions of this Act or any 
amendment thereof.” 

‘By the addition after the words “‘ co-operative 
* society ” of the words “or company ”. 

“ {By the addition in paragraph (b) after the word 
“ societies ” of the'words “ or companies.” 

af patagraph. (c) of sub- 
section (1). \ 

y the addition in sub-section (1) after the 
word “Act” of the words “ or any amend- 

~ mént. thereof”; |and by the addition in 
sub-section (2) after the word “ Act” of the 

6 ee 
words’ “ or any amendment thereof”. 

_ | By the insertion in sub-section (5) after the 
'l word “society” Whenever it occurs, of the 
“1 words“ or, comp any ”, 

il 
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Bijlage. 

Bepalingen van de Landbank Wet 1912, zoals gewijzigd door. Wet No. 30 

van 1916. en Wet No. 36 van 1921 welke speciaal gewijzigd worden 

door artikel negen van deze Wet... oe : “ : 

  

Bepalingen Gewij zigd. 

| 

Wet No.. 18 vari 1912. 
Artikel tivee - 

  

Artikel zes 

Artikel achi zoals gewij- 
zigd door Wet No. 36 
van 1921. 

Artikel iwaalf 

Artikel achittien 

Artikel éwintig 

Artikel een en twintig .. 

Le 

Door de schrapping van paragraaf (c)   

Omvang van Wijziging. 

Door de toevoeeging van de volgende definitie 
aan de verscheidene uitdrukkingen daarin © 
gedefinieerd :— . ° , 

““ Kaskredietrekening ”’ betekent 
rekening waarop eeh koéperatieve vereni- 
ging of maatschappij van tijd tot tijd z0- 
lang dezelve open is zoals bepaald door de 
raad gélden van'de bank kan trekken en 
gelden aan de bank kan betalen: Met dien 
verstande dat het het totale bedrag ver- 
schuldigd aan de bank op de kaskredietre- 
kening te geven tijd een hoogste bedrag zoals 
bepaald door de raad te gener tijd mag 
overschrijden. 

** Kodperatieve Maatschappij ” of “ maat- 
schappij ”’ betekent een koéperatieve land- 
bouwmaatschappij of een centrale ko- 
6peratieve’ landbouwmaatschappij, of een — 
federale kodperatieve landbouwmaat- 
schappij, elke met beperkte aansprakelik- 
heid, opgericht voor het doelemde om 
landbouw, of een landbouw- of landelike 
nijverheid in de Unie te bevorderen, en 
geregistreerd krachtens de Wet opsde 
Koéperatieve Verenigingen, 1922, of een 
wijziging daarvan, mits zulke maatschappij 
aandelen met een voorwaardelike aan- 
sprakelikheid aan leden heeft uitgegeven. 

““ Registrateur ” betekent de registrateur 
aangesteld ingevolge de Wet op de Ko- 
dperatieve Verenigingen, 1922. 

Door de toevoeging in de definitie van “ ver- 
bandgever”? na het woord “ vereniging”’ 
van de woorden ‘of maatschappij ’’. : 

Door de schrapping van sub-artikel (1) en 
de indeplaatsstellng daarvoor van 
volgende nieuwe sub-artikel (1) :— 

(1) De raad kan van tijd tot tijd op 
zulke voorwaarden en bedingen als hij 
goed acht, zulke beambten en klerken aan- 
stellen als benodigd zijn om de werkzaam- 
heden van de bank te verrichten, en kan 
zulke beambte of klerk in zijn bedioning 
schorsen of uit zijn ‘betrekking ontslaan. 
De namen van alle personen aldus aange- 
steld tezamen met de benaming van de 
betrekking door elk van hen bekleed en 
het salaris en andere emolumenten betaal- 
baar aan elk van hen wordt binnen veertien 
dagen na de aanvraag van elke gewone 
zitting van het Parlement in beide Huizen 
ter Tafel gelegd’’. 

het 

Door de schrapping uit sub-artikel (1) zoals 
ivervangen door Wet No. 36 van 1921, van 
de woorden. “aan of door de bank” en de 
in de plaats stelling daarvoor van de woorden 
“door de bank krachtens de bepalingen van 
deze Wet of een wijziging daarvan, ver- 
kkocht °°. 

Door de tussenvoeging van, de woorden “of 
maatschappij ’? na het woord ‘“ vereniging.” 

Door de tussenvoeging in paragraaf (6) na 
het woord “ verenigingen ” van de woorden 
“of maatschappijen ”’. 

) van 
sub-artikel (1). 

Door de tussenvoeging in sub-artikel (1) na 
het woord “Wet” van de woorden “ of 
een wijziging daarvan ” en door de tussen- 
voeging in sub-artikel (2) na het woord 
“Wet” van de woorden “ of een wijziging 
dearvan”’, , 

Door de tussenvoeging in sub-artikel (5) na 
het woord “ vereniging ’? wanneer dit voor- 
komt, van de woorden “ of maatschappij ”’. 

  

  

if 

      

een ..



Provisions Amended. 
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' Extent of Amendment. 

  

Section twenty-eight 

Section twenty-nine. 

Section thirty 

‘Section thirty-one | 

Section forty-three 

Third Schedule. 
nant 8, 

Fourth Schedule (as 
amended by Act No, 
36 of 1922). 

Act No. 36 of 1921. 
' Section two 

' Section three |. 

“Section: five’ 2. 

Section twelve .. 

Section seventeen, 

  
Cove- 

By the insertion after the word society”   

By the insertion, in sub-section (1) after the 
word “society ” the third time it occurs ‘of 
the words “or by any persons purporting 
to act. in those capacities ” 3 and. by the 
delection of the words ‘if granted and to the 
extent to which it is granted ’’; and by the 
deletion in sub-section (3) of the words “the 
rate of five per cent. per annum” and the 

' substitution therefor of the words “ such] - 
.rate as the board may. determine”; and by 
the deletion of sub-section (4). 

By the deletion. of the words “ and the. society 
may draw the whole or any part of the ad- 
vance and may at any time repay ‘the whole 
or any portion thereof” ;.. and by the in- 
sertion after the word ‘ ‘society ’ » . whenever 
ib. occurs, ‘of the. words “or company ” 
‘and by. the deletion of all words in,the section 
after ““ portion thereof ”, and. the. substi- 
tution of the following words : “ the society 
or company shall pay to the “bank on the 
daily. balance of the amount outstanding 
interest at such rate per annum as the board! 
may determine’... - 
By the insertion in sub- section ( 1) alter tho 
word ‘ 
words “or company.’ and by. the additi¢n 
at the end of the sub-section.of the words 
“or any. amendment, thereof, ° 3 cand by 

‘the insertion.in sub- sections (2), (8), ), and @) 
after the “word | “society ” whenever that 
word. occurs .of the: words. *‘ or company *}; 
by the insertion, in sub- sections, (2), and (3) 
after. the word “societies ” whenever that 
word occurs of the words ‘““or companies ” 
and by the addition at the etid of sub- section 
(2) of the words ‘for any amendment 
thereof,” ; and -by the,. insertion: in sub- 
section (3). after the. word “bind, of the 
words “the ‘society , or company ‘and shall 
in addition, in the case of a society bind’. 

By ‘thei nsertion -after, the. word Bocioty » 
whenever that word occurs of the words “ 

. company ” 1 
: By the deletion j im sub- section (1) of the words 

* subject to the’ provisions of sub-section (4)] 
of this section ” ' 

By the. addition ‘after. the word “apply ” 
_the words “to, a co-operative society or a 
‘company. or? 

By the delétion of the ‘figure G95? and the 
substitution therefor of the figure ‘ £5 

. Ef 
‘By the deletion of, sub- section (1) and tho| 
-substitution therefor of the ‘following new| 
sub-section: (1)::— 

““(1) On, the thirty: first. day ‘of Marchi, 
1925, and not, later than the same date i in|: 
each succeeding year, the board shall pay, to}. 
the Minister a’ sum equivalent. to two pert: 
cent...of, such ;portion - of. the funds of the 

    -bank as have been. Appropri d. by. Parlial 
“ynent a8 part of the funds of, the’ bank,” 5 ' 
and by the deletion of sub-section: (2) ‘and 
the substitution. therefor of the following : 
new sub-section: (2),:— : 

“* (2) All amounts paid, to. the. 

‘ society ” whenever it oecurs of ‘the . 

    

Bepalingen Gewijzigd. 

Artikel acht en twintig 

Artikel negen en twintig. 

Artikel ‘dertig’ .. 

ase di cn veertig 

“a Derde Bijlage, beding (8) 

Vierde . Bijtage 

No. 36 vari 1921), ° 

Wet. No. 36 van 1921. 
: Artikel ‘twee. 

accordance with this section shall be applied i 
towards the redemption of the-total amount s 

. 80 appropriated..and.the amount. so, ‘pai 
shall he applied: by the. Minister to, repay 

. Such portion of the said total amount as 
‘the board: may: direct.” 

By’ the insertion in paragraph: (a). after the 
or com:|, ‘-word ‘ _ Societies ” of the words; ;*‘ 

- panies,”’ 
By the deletion of this section, :    

   
“6 the words: “ or company’ 

By the deletion of the. words, ‘ 
* of this’ ‘Act and the wibetibition therefor st 
®of the words “ this: Act or any amendment 

thereof”. : 

    

   

  

: ape drie 

Artikel “zevention   
  

   

Omvang van Wijziging, 
  

- stellen * 

_ Veréniging kan het: “be 

; “Door det 5 

11g 
dé wo rden 

|. ussenv' deginig. a 

   

    

rl Artikel éen én’ dertig a 

‘Yooals | Pe y 
gewijzigd door Wet oe 

4 Ro de 

Door de échra: pi   

Door’ de tussénvoeging in sub-artikel (1) na 
het. woord “vereniging ” waar het voor de 

. _Lerde ” maal voorkomt van. de woorden 
“ of door’ personen die heten in die hoedanig- 
heden op te treden ” sen door de'schrapping 
van de. woorden.‘¢ ‘ indien: zij bewil liga 
en yoo over zij bewilligd is’: en door de 
schrapping uit sub-artikel’ (3)-vande woorden 

__ tegen vijf percent per jaar” en d inde. 
“plaa ‘sstelling “daatvoor “van” de” woorden 
‘tegen zulke., yoet. als, de raad mag vast. 

: en door de Schrapping van. sub- 
“artikel (4). 
Door.,de sehrapping . 

          

     

   

orden. De 

  

“trekken ‘en te 
shele :of gedeeltelike bedrag 
alen ” ; en door de sehrap- 

woorden. in, hi 

.. Schot..geheel, of Bedee! 
eniger tijd, het, ge 
daarvan terug 

1g     

  

     vereniging” of i ppi}; aan de 
bank rente tegen zulke voet als de raad 

_ bepaalt, op de dagelikse’ baldns van ‘de uit- 

  

.Staande . 

      

  

het woord- ¥e 

  

        

   
   

<8 jikels: (2) en, 13) na 
het woord ‘ verenigingen ” wanneer dat 

rh Va: 
na de woorden “a dus 
van de woorden “ de Vérétiigi ging of maat- ° 

i daatonboven in ‘het Peval van 

    

gir ord “‘ vereni- 
ging °” wanneer di t woork mt, van de woor- 

den. ‘ of": pip”? ‘ 
“Door de,; -Schrappirig.. uit sub: ‘artikel (1) van 

de woorden “met i tneming van sub- 

    

artikel (4) van dit artikel ” 
Door, di ; : é 

   

   

   

        

“operatiove an ge. of ‘éen ‘maatschappij, 
° 

  

Pp , €or er igste dag van 
-Maart 1925, :en niet ‘later-‘dan, dezelfde 
datum i in elk volgend j jaa 
Ban, de: Minister: he 

  

   
rlement 

_ bewilligd zijn “als ech’ gedéolte ‘van de 
fondsen van de bank’; 

en door de schrapping van sub- -artikel (2) 
1,49, indeplaats ee " ; 

    

    

   

     

    

  

ag : ‘ 
“terugbetaliig-* van ‘Zodani 
het gezegde gehele bedrag' als de 
bevelen ” 

Poor de tusgenvoogi in paragri 
‘het woord .* —yorempifiggn * van'de 

{ of insatschappiien ac. 
sch: : 

  

  

   

        

Api. Vans. 
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x UNION. GAZETTE EXTRAOR 

eS Dy 7 EPQ aabh’.¥, 
oe BEL WETSONTWERP 

To provide fer. currency, coinage and legal |Ter regeling van de gangbaarheid van munten, de 
'-.. tender. aanmunting en wettige betaalmiddelen. 

(Introduced by Tun Minister or Finance.) (Ingediend door de Minister van Frnanciiin.) 

| aE It ENACTED bythe King’s Most Hxcellent Majesty,|, Le apt octes | 

© Be ike Senate and the House of Assembiy of the Union of JM UEE BBEMATH Soom Jim do Unie van. Zuid-Atike 
| South Africa, as follows: lals volgt :— ae 

Standard I 1. The standard. weight and standard fineness of the gold, 1. Het standaard gewicht en de standaard fijnheid van de Standaard 

prelght and | silver and bronze coins of the denominations mentioned in the 

eg :, Schedule.to this Act areas specified in that Schedule. 
coins. 

5g, (1) The Minister of Finance may cause to be made and 
The . 5 : . . : 

ns of the denominations specified Minister of | issued. silver and bronze col 
Finance may in the Schedule to this. Act. 

nad bronze | °(2) All silver and ‘bronze coins to be so 

coins. | be of the weight and fineness specified in that Schedule. 

| (8) Ta the making of silver and bronze coins, a remedy (or 

| variation’ from the standard weight and fineness specified in 

", that Schedule). shall -be allowed of an amount not exceeding 

“: the amount’ specified in that Schedule. 

3 made and issued shall 

3. (1) A tender of payment of mioney,.if made in coins which 

are. British coins,, Transvaal: coins or Union coins of current 

. weight; shall be legal tender— - | 

(a) in. thé case of gold coins, for the payment of any 

-amount.;. “, , 2 
 (b) in the case of’ silver coins, for the payment of -an 

amount not exceeding forty ‘shillings, . but for no 

greater amount;,. | 
(c) in the case-of: bronze co 

Legal 
tender. 

i 
t i 
1 

ins, for the: payment of an 
amount not-exceeding one shilling, but for no greater) 

“amount. ~ 

(2) A-coin shall be deemed to be not of current weight if it 
“has become diminished in weight by wear or otherwise— 

(a) in case it is a British coin, so as to be of less weight 

‘than the weight specified as the least current weight 

in the law of the United: Kingdom.applicable to the 
coin; and — ; 

(Bb) “in case it is a Transvaal coin or Union coin, so as to be 

‘of less weight, than the weight specified as the least 

current. weight. in. the Schedule to this Act or as 

. determined by any proclamation under this Act. 

.(8) Nothing in this. Act shall be construed as preventing any. 

~~ paper currency which under the Currency and Banking Act, 

“1920, or any amendment thereof is a legal tender, from being 

‘a legal tender. oe 

“prohibition “4. No. piece of gold, silver, copper or bronze or of any metal 

of other than or mixed. metal, of any value whatever shall be made or issued 

official coins. 44 4 coin or asa: token for money, except by the Pretoria Mint 
=: orto the order ‘of the Government of the Union. Any person 
'\ who acts in’ contravention of this section shall be guilty of an 

‘offence and liable on. conviction: to.a fine not“exceeding one 

hundred pounds.. : ms 

  

   

   

    
   

_..5, Every. contract, sale, payment, bill, note, instrument, 

and security for money, andvevery transaction, dealing, matter, 

and thing whatever relating to money, or involving the payment 

of or the lability to pay any money, which is made, executed, 

‘or .entered-into, done or had, in-the Union, shall-be ‘made, 

-exectited, entered into, done and had according to the coins 

fA.B. 6222], 

currency. : 

|zijn in die Bijlage. 

|vaardigd en uitgegeven 21 

gewichten en 
fijnheid van 
munten. 

gouden, zilveren en bronzen munten van de beschrijvingen 

vermeld in de Bijlage van deze Wet zijn zoals uiteengeset 

Financieén kan zilveren en bronzen De Minister 
van 

%. (1) De Minister van 
munten van de beschrijvingen uiteengezet in de Bijlage van va ; 

deze Wet doen vervaardigen en uitgeven. . Eimanceen 
(2) Alle zilveren en bronzen munten aldus te worden ver- en bronsen 

ijn van het gewicht en de fijnheid munten 

uiteengezet in die Bijlage. uitgeven, 

(3) Bij het vervaardigen van zilveren en bronzen munten 

wordt een afwijking (of verschil van het standaard gewicht 

en de standaard fijnheid uiteengezet in de Bijlage) toegelaten 

van een overmaat of tekort die de overmaat of het tekort in 

die Bijlage uiteengezet niet te bovengaat. 

3. (1) Een aanbod van betaling van geld is een wettig Wettig 

aanbod indien gedaan in munten die Britse munten, Trans- beteal- 

vaalse munten of Unie munten van gangbaar gewicht 2jn— middel. 

(a) in het geval _van gouden munten voor de betaling van 
enig bedrag ; 

(b) in het geval van zilveren munten voor de betaling 

van een bedrag veertig shillings niet te boven"gaande 
maar voor geen groter bedrag ; . 

(9) in het geval van bronzen munten voor de betaling van 

een bedrag van een shilling niet te boven gaande maar 

voor geen groter bedrag. 

(2) Ken muntstuk wordt geacht niet van gangbaar gewicht 

te zijn indien het door slijtage of anderszins in gewicht ver- 

minderd is— 
(a) in geval het cen Brits muntstuk is indien het van 

minder gewicht is dan het. gewicht uiteengezet als 

het geringste. gangbare gewicht in de} Wet van het 

Verenigde Koninkrijk betreffende het muntstuk; en 

(b) in geval het een Transvaals muntstuk of Unie muntstuk 
is indien het van minder gewicht is dan het gewicht 

uiteengezet als het geringste gangbare gewicht in de 

Bijlage van deze Wet of zoals bepaald door een 

Proklamatie in gevolge deze Wet. 

(3) Niets in deze Wet heeft de bedoeling om een papieren 

geldmiddel, dat krachtens de Betaalmiddelen’ en Bank Wet 

1920, of een wijziging daarvan een wettig betaalmiddel is, te 

beletten cen wettig betaalmiddel te zijn. 

4, Geen muntstuk van goud, zilver, koper of brons of ander Verbod van 

metaal of vermengd-metaal, van welke waarde ook wordt ver- andere dan 

vaardigd of uitgegeven, als een muntstuk of zinnebeeld van officiéle 

geld tenzij door de Munt te Pretoria of volgens bestelling van munten. 

de Regering van de Unie. Hij, die in strijd met dit artikel 

handelt, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt 

gestraft met een boete van ten hoogste honderd pond. 

5. Elke overeenkomst, verkoop,{betaling wissel, promesse, Overeen- 

dokument, en sekuriteit voor geld“en elke transaktie, onder- komsten, 

handeling zaak of aangelegenheid van welke aard ook, be- onze, te 

treffende geld of die de betaling van of aansprakelikheid om nangegaan 

geld te betalen meebrengt, welke gemaakt, getekend jf aan- in gangbare 

gegaan, getrofien of uitgevoerd is, in de Unie, wordt gemaakt, munt. 

getekend of aangegaan, getroffen of uitgevoerd overeenkomstig 

[A,B 52—'22],  
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which are current and are a legal tender in pursuance of this de munten die gangbare munten en wettige betaalmiddelen Act, and not otherwise, unless the same be. made, executed, 
entered into, done or had according to the currency of some 
British possession or some foreign State. 

Gazette; do all or any of the following things :— 
(a) Determine the dimensions of and design for any Union| 

Coin ; 
(6) diminish the amount of remedy allowed by the Schedule!’ 

in' the case of any Union coin ; 
(c) determine the least. current weight of any Transvaal’ 

or Union coin ; 
(d) call in Transvaal coins or Union coins of any date or ; 

denomination ; 
(e) revoke or ‘alter any such proclamation previously 

issued. 

(2) Every proclamation issued under this section shall come 
into operation.on a date therein specified and shall have effect 
as if its provisions were enacted in this Act. 

7. Anything to the contrary notwithstanding in the Public 
Debt Commissioners Act, 1911, the Treasury is hereby em- 
powered to use deposits (as in that?Act defined) for the purchase 
of metals for coinage. 

8. The Governor-General may make regulations, not incon- 
sistent with this Act, prescribing all matters and things which 
are necessary or convenient to be prescribed for giving full effect 
to this Act. ; 

9. In this Act— 

“ British coins’? mean coins which have been issued in 
accordance with the laws of the United Kingdom, and 
which have not been withdrawn from circulation in| '. 
the Union ; 

‘Transvaal coins ” mean any coins which were coined in 
the Mint established at Pretoria by the Government 
of the late South African Republic in accordance with 
the provisions of Law No. 14 of 1891 of that Republic, 
and which have not been called in, in pursuance of 
that law or of this Act; 

“Union coins” mean coins which have been issued in 
accordance with this Act, and which have not been 
called in in pursuance of this Act. 

10. This Act may be cited for all purposes as the Coinage 
Act, 1922, and shall commence and come into operation on a 
date to be fixed by the Governor-General by. proclamation in the 
Gazeite.   

Schuld Kommissarissen Wet 191 
gemachtigd om depositos (zoals door die Wet gedefinieerd) 
te wenden voor de aankoop van metalen voor aanmunting. 

als de Munt Wet 1922 en wordt van kracht en treedt in werking 
op een datum door de Goeverneur-generaal bij Proklamatie 
In 

zijn krachtens deze Wet en op geen andere wijze, tenzij dezelve gemaakt, getekend, 
gevoerd zijn overeenkomstig 
bezitting of een buitenlandse staat. 6. (1) The Governor-General may, by proclamation in the}: 

of aangegaan, getroffen of uit- 
de gangbare munt in een Britge 

6. De Goeverneur-generaal kan by Proklamatie in de Staats- Bevoegd- koerant een of meer van de volgende dingen doen :— heden van 
(a) De vorm en de tekening van een Unie muntstuk cone 

vaststellen ; 
(6) de overmaat of het tekort van de afwijking toegelaten 

bij de Bijlage te verminderen in het geval van een 
Unie muntstuk. 

-(c) het geringste gangbare gewicht van een Transvaals 
of Unie muntstuk bepalen ; 

(d) Transvaalse muntstukken of Unie muntstukken van 
enige datum of beschrijving intrekken ; 

(e) een zodanige Proklamatie. te -voren ultgevaardigd, 
herroepen of veranderen ; 

| (2) Elke Proklamatie uitgevaardigd krachtens dit artikel 
wordt van kracht op een daarin vermelde datum en heeft rechts- 
kracht alsof zijn bepalingen in deze. Wet opgenomen waren. 
| 7. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in de Openbare Aanwending 

1, is de Thesaurie bij deze van zekere 
aan gelden om 

. ongemunt 
metaal, enz., 

i te kopen. 

- 8. De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen niet Regulaties. in strijd met deze Wet, ter regeling van alle zaken en-aange- 
legenheden die ‘noodzakelikerwijze of gemiaksh 
moeten worden, om ten volle effekt te geven aan deze Wet. 

alve geregeld 

|.9. Deze Wet verstaat onder— Woord- 
_ “ Britse munten” munten die uitgegeven zijn .overeen- bepaling. i _komstig de wetten van het Verenigd Koninkrijk en 

i die niet aan de omloop onttrokken zijn in de Unie; 
_ “Transvaalse Munten” enige munten die in de -Munt 

7 ingesteld te. Pretoria door de Regering van de voor- 
| malige Zuid Afrikaanse Republiek geslagen waren 

overeenkomstig de bepalingen van’ Wet No. 14 van 
1891 van die Republiek, en die niet ingetrokken zijn 
in gevolge die Wet of deze Wet. 

“Unie munten” munten die uitgegeven zijn overeen- 
komstig deze Wet en die niet ‘ingetrokken zijn 
ingevolge deze Wet. 

10. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
en invoering 
van Wet. 

de Staatskoerant bepaald.
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