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PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. DEPARTEMENT vi DE EERSTE MINISTER. 

The following Government Notice is published for general De volgende comatose wordt ter 
information. ; algemene informatie gepubliceerd, 

BE. F.C. LANE, i. B.C. LANE. 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 

Cape Town, 10th July, 1922, 
  

To. 1090.) [10th July, 1922. 

I" is notified that His Royal Highness the Governor- 
General has héen pleased to assent to the following 

Adts, which are hereby published for general information :— 

PAGE. 
No. 14 of 192%.—Prevention of Cruelty to Animals 

Act, 1914, Amendinent: Act ii 
No. 15 of 1922.-—-Deeds Revistries Act, 1918, Amend. 

ment Act . it 

No, 16 of 1922,—Agricultural Products Grading Act Tit 

No. 17 of 1922.—Angora Goat Export Prohibition 
(Repealing) Act wes vi 

No, 18 of 1922,—Railways and Harbours Unauthorized 
Expenditure (1920-21) Act... — vi 

No. 19 of 1922.—Unauthorized Dxpenditure (1920. 21) : 

- Act vas vil 

twee No. 20 of 1922.—South-West ‘Africa “Railways and 
Harbours Act . . vill 

No. 21 of 1929:—Laad Settlement Acts Fur ther. Amend- 
ment Act : x1 

0. 22 of 1922.—South Africa Defence Act Ametidment 
Act |... wee wes .. Xiv 

. 23 of 1922.—Inedime Tax Act . XZHI 

House of Assembly, , 
llth July, 1929, 

. 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, 
Tron and Steel Industry Encourage- 
ment Bill... . XXiv; 
Exchequer and Audit Act Further 
Amendment Bill .,. ‘ eee XXVi-   

. Sekretaris y van de Herste Minister. 
Kantoor van de erste Minister, 

Kaapstad, | 10 Julie 1999 
No. 1090.) .. [10 Jtilie 1929, 

TERMEDE wordt bekend cemaakt dat het Zija Koninklike 
Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zija 

goedkeuring te hechtei aah de volgetile Wetten, welke hier- 
mede ter algetiene informatie gepubliceerd worden :— . 

BLADE, 
No, 14 van 1922.—Voorkomen van Mishandéling van 

Dieren Wet, 1914, Wijzigings Wet.. il 
No. 15 van 1922 _—-Registratiekantoren van Akten Wet, 

" 1918, Wijzigings Wet ee il 
No. 16 van 1922 _-Landbouwprod akten Gradeer Wet iii 
No. 17 van 1922. —Angorabok Uitvoerverbod (Herroe- 

pings) Wet... . vi. 
No. 18 van 1922.—Spoorwegen en Havens Ongeautdri: ee 

- " geerde Uitgaven (1920.21) Wet oo vi 

No. 19 van 1922.—-Ongeautoriseerde Ultgaven (1920- at) 
: Wet... vii 

No. 20 van 1922—Zuidwest Afrika Spoorwegen en 
; Havens Wet ... » viii 

‘No. 21 van 1922, —Kroongrond Nederzethings swetten 
». . Werdere Wijzigings Wet... Ri 

No. 22 van .1992.—Zuid Afrika Verdedigings Wet 
Wijzigings Wet . . xiv 

Les . edi No. 23 van 1922.—Inkomstebelasting Wet 
  

Volksraad, 
11 Julie 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. 538—722. IJzer en Staal Nijverheid Aanmoedi- 

' gings Wetsontwerp . BXiv 
A.B. 5422; Financiewet dreere re Wijaigings Wets- 

ontwerp... a « EkVI 
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No. 14, 1922.] 

ACT 
To amend section twelve of the Prevention of Cruelty 

to Animals Act, 1914. 

RE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,| 14 
the Senate.and the House. of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

No,- 14,.1922.] 

WET 
Tot wijziging vam artikel twaalf van de Voorkomen 

van Mishandeling van Dieren Wet, 1914. 

  

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

als volgt :— 

Amendment - 1, Section twelve of the Prevention of Cruelty to Animals| 4. Artikel twaalf van de Voorkomen van Mishandeling van Wirigite 

of section Ack, 1914, is hereby amended by the addition of the following Diereu Wet, 1914, wordt hierbij gewijzigd door het volgende hoauilf van 
twelve of Act a . sub-artikel daaraan toe te voegen : ‘ No. 8 of sub-section : Wot No. 8 

1914. : (8)€One-half of any pecuniary penalty recovered from (3) De helft ven pen geldboete verhaald op. een — 
a yr ted Yan tion th f this jeder die veroordeeld wordt krachtens artikel drie 
hen ee b convie ot ihe. fon is a ° oh ‘van deze Wet, wordt gestort in de fondsen van 
cont a 18 a on Phe "com ‘aint oor prosecution of elke zodanige vereniging, waarvan de behoorlik ge- 
8 hos Yea inn thorized ofheer such conviction may machtigde beambte op eigen aanklacht of vervolging 
ha vo b on bt ined. * J zulk een veroordeling verkregen heeft. 

ve been obtaii : : . ee 
3, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Horie ite 

2, This Act may be cited for all purposes-as the P. 
of Cruelty to Animals Act,.1914, Amendment Act, 1922. 

Short title. revention als de Voorkomen van Mishandeling van Dieren Wet, 1914, 
Wijzigings Wet, 1922. 

  

No, 15, 1922.] 

ACT 
To amend sections three and eight of Act No. 13 of 

1918. 

No. 15, 1922.] 

WET 
Tot wijziging van artikels drie en acht van Wet 

No. 13 van 1918. 

  
  

H IT ENACTED by the King’s Most. Excellent Majesty, 

  

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

TY HET BEPAALD door Zijn Majestert de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

L. Artikel drie van de Registratickantoren van Akten Wet, Wijziging 
Amendment | I 1. Section three of the Deeds Rogistrios Act, 1918 (herein-}y 918 (hierna genoemd de Hoofdwet), wordt bij deze gewijzigd van artikel 

three of Ach atber referred to as the principal Act), is hereby amended by |aoor de schrapping van paragraaf (j) daarvan en die door de #” van We 

No. 13 of | the deletion of paragraph (j) and the substitution of the volgende nieuwe paragraaf te vervangen :— No. 13 van 

1918. following new paragraph :-— | (j) hij moet mijnpachten, toekenningen van rechten op 

(4) register, when lawfully made, mynpachts grants of mineralen of edelgesteenten en notariéle cessies, 
- rights to minerals, or precious stones and notarial notariéle verhuurkontrakten en notariéle cessies van 

7 cessions, notarial leases and notarial cessions of leases verhuurkontrakten van zulke rechten, indien wettig 
: of such rights. gemaakt, registreren. 

Amendment 2, Artikel acht van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijziging 
of section | & Section eight of the principal Act is hereby amended as als volgt :— . | | gewl) va on kel 

ae oo A. By the addition at the end of sub- section (1 ) thereo! A. Door de boevoeging vole het einde van sub-artikel (1) van Wet No. 13 
1918. "Cr the following words :— at artikel van de volgende woorden :— van 1918. 

“Provided further that where any one owner is entitled 
under the agreement of partition to receive more 
than one defined portion, the Registrar may issue 
one certificate of partition title in accordance with 
one or more diagrams, and may ‘permit the registra- 
tion for such defined portions, in accordance with one 
ox more diagrams of one deed of partition transfer.”’ 

| B. By the insertion in sub-section (2) thereof, after “ defined 
portion ”, of the words “ or portions ” 

   
Short title. “8, This Act may be cited for all purposes as the Deeds 

Registries Act, 1918, Amendment Act, 1922, 

“Met dien verstande voorts dat in geval een cigenaar 
ingevolge de akte van verdeling gerechtigd is tot 
ontvangst van meer dan één bepaald deel; de registra- 
teur één certifikaat van verdelingstitel kan uitreiken 
overeenkomstig een of meer kaarten en de registratie 
kan toestaan voor zulke bepaalde delen, overeen- 
komstig een of meer kaarten van één akte van 
transport bij verdeling.” 

B. Door de invoeging in sub-artikel (2) van dat artikel, na 
* bepaald stuk ”’, van de woorden “of stukken”. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Registratiekantoren van Akten Wet, 1918, Wijzigingswet, 
1922,  
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No.¥16, 1922.] 

ACT 
To make further provision for the inspection and| 

grading of agricultural products and articles 
prepared, manufactured or derived from such 
products; for the charging of special fees in 
respect of such inspection and grading ; for the 
creation of special accounts into which those 
special fees shall be paid and fer the appli- 
cation of moneys paid inte such accounts; 
for the prohibition of the importation of products 
net conforming to certain standards, and for 
ether purposes incidental te such mspection and 
grading ; and to amend im certain respects the 
Fruit Export Act, 1914, and the Agricultural 
Produce Export Act, 1917, 

iil 

No. 16, 1922.] 

Houdende verdere voorziening voor de inspektie. ei 
gradering van landbouwprodukten en artikelen 
bereid, gefabriceerd of verkregen van zulke pro- 
dukten; voor het heffen van speciale fooien in 
verband met zulke inspektie en gradering ; voor 
de aanleg van speciale rekeningen waarin die 
speciale fooien betaald worden en voor de aari- 
wending van gelden in. die rekening betaald; 
voor het verbod van de invoer van produkten 
niet overeenkomstig zekere standaarden, en 
voor andere doeleinden in verband met zulke. 
inspektie en gradering; en om in zekere opzichten 
de Uitvoer van Vruchten Wet, 1914 en de Land- 
bouwveortbrengselen Uitvoer Wet, 1917. te 
wijzigen. - 

  
  

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 :— — 

Grading of 
various agri- 
cultural 
products on 
application 
of manu- 
facturers or 
representa- 
tives of 
producers. 

1. Whenever application is made to the Minister— 

(a) by the occupier of any factory (as defined by the 
Factories Act, 1918) in which any particular agri- 
cultural product is prepared or manufactured ; or 

(6) by a co-operative society or company which has 
among its objects the most advantageous production 
and sale by or on behalf of its members of any par- 
ticular agricultural product, 

that such particular product shall be inspected and graded 
by the department, the Minister, if satisfied that the aggregate 
of the fees which. will become payable in respect of the inspection 
and grading of such product will be sufficient to defray the 
expenditure which will be incurred thereby, may designate 
officers in the department to inspect and grade such particular 
product of that factory, society or company in accordance with 
standards of composition and quality to be prescribed by 
regulation and on payment of such fees as may be likewise 
prescribed. 

&, (1) The Minister may designate officers of the department 
to inspect. and grade hides and skins in accordance with 
standards to be prescribed by regulation and on, payment 
of such fees as may be likewise prescribed. 

(2) The Minister may limit the operation of such regulations 
to particular abattoirs, slaughter places, shops or other premises 
or places. 

Inspection 
and grading 
of hides 
and skins. 

3. Whenever fees are payable under regulations made under 
the Fruit Export Act, 1914, or the Agticultural Produce 
Hixport Act, 1917, or under this Act, in respect of the inspection 
or grading of any agricultural product, the Minister may 
prescribe, in respect ef the same service, special fees, to be 
devoted to the promotion. of the future production of such 
product. 

Special fees 
for inspect- 
ing and 
grading. 

Creation and % 4, (1) Whenever the Minister has prescribed any special 
application fee under this Act in respect of the inspection and grading 
of special of any particular agricultural product, a special account shall 
accounts in : : : > ae : 
connection be created into which shall be paid the special fees payable in 
with respect of the inspection and grading of that particular product. 

particular (2) The Minister, by order under his hand, may from time 

agricultural to time direct that there be paid out of such special account 
products. 

moneys— 

(a) to any co-operative society or company which has 
among its objects the most advantageous production} 
and sale of the particular agricultural product for 

fis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de 

5 

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

als volgt :— , 
1. Wanneer aanvraag gemaakt wordt bij de Minister— 

(a) door de. houder van een fabriek (zoals gedefinicerd 
door de Fabriekswet, 1918) waarin een -biezonder 
landbouwprodukt bereid of gefabriceerd wordt; of 

(6) door een Kodperatieve Vereniging of Maatschappij 
die als een van zijn doeleinden de voordeligste voort- 
brenging en verkoop door of ten behoeve van zijn 
Ieden van een biezonder landbouwprodukt heeft, 

om zulk biezonder produkt door het Departement te doen 
inspekteren en graderen kan de Minister, indien hij zich ver- 
zekerd heeft dat het totaal van de fooien die betaalbaar 
zullen worden in verband met de inspektie en gradering van 
dat produkt voldoende zal zijn, ‘om de kosten die daardoor 
gemaakt gzullen worden te bestrijden, ambtenaren in het 
Departement aanwijzen om dat biezondere produkt van die 
labriek, vereniging of maatschappij] te inspelteren en 
graderen overeenkomstig de standaarden van samenstelling 
en kwaliteit door regulatie te worden voorgeschreven en 
begen betaling van zulke fooien als eveneens kunnen worden 
voorgeschreven. 

2. (1) De Minister kan ambtenaren van het Departement 
ranwijzen om huiden en vellen te inspekteren en graderen 
overeenkomstig de standaarden te worden voorgeschreven 
bij regulatie en tegen betaling van zulke fooien als evencens 
voorgeschreven kunnen worden. 

(2) De Minister kan de werking van zulke regulaties be- 
perken tot biezondere abbattoirs, slachtplekken, winkels of 
andere percelen of plekken. 

8, Wanneer fooien betaalbaar zijn krachtens regulaties Speciale 
gemaakt ingevolge de Uitvoer van Vruchten Wet, 1914, of de fooien voor 
Landbouwvoortbrengselen Uitvoer Wet, 1917, of deze Wet, in ™spektie en 

: : : gradering. 
verband met de inspektie of gradering van een landbouw- 
produkt, kan de Minister in verband met. dezelfde dienst 
speciale fooien voorschrijven om gewijd te worden aan de 
bevordering van de toekomstige voortbrenging van zulk 
produkt. 

4, (1) Wanneer de Minister een speciale fooi krachtens Aanleg en 
deze Wet heeft voorgeschreven in verband met de inspektie aanwending 
en gradering van een biezonder landbouwprodukt, wordt cen van speciale 
speciale rekening aangelegd waarin de speciale focien betaalbaar in verband 
in verband met de inspektie en gradering van dat biezondere met bie. 
produkt betaald worden. zondere 

(2) De Minister kan van tijd tot tijd bij bevelschrift onder fendbouw- 
zijn handtekening bevelen dat uit die speciale rekeningen P°°C%™ 
gelden betaald zullen worden— 

(a) aan een kodperatieve vereniging of maatschappij 
die als een van zijn doeleinden de voordeligste voort- 
brenging en verkooptvan het biezondere landbouw- 

Gradering 
van ver- 
schillende 
landbouw- 
produkten 
op aanvraa 
van fabri- 
kanten: of 
vertegen- 
woordigers 
van voort- 
brengers. 

or 
em 

Inspektie en 
gradering 
van huiden 
en vellen, 

  which the account is created ; | produkt heeft waarvoor de rekening aangelegd is.
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(6) to any other bedy of persons who to the satisfaction 

of the Minister will wholly apply such moneys} to 
the promotion of the further production and { 
of the particular agricultural product. for which 
account is created ; 

      i
,
 

“the 

(c) to be used in any other: manner which the Minister 

deems to be best calculated to develop the particular 
branch of the agricultural. industry in connection 
with: which the special account was created. 

Duty of{co- 5, Any co-operative society or company or any other 
operative body of persons which receives any money under the last 

Baciety, ote preceding section shall.devote the whole of it in such manner 

receives as may from time to time be directed or approved by the 
moneys — Minister, to the promotion of the production of the particulat 
under this article in respect. of which the money has been received. Such 

society or company or body of persons shall, whenever required 
by the Minister, produce proof to his satisfaction that all moneys 
received. by it. under this Act haye been so devoted, and if it 
is unable to satisfy the Minister, he may in his discretion dis- 
continue the payment.to the society or company or other body 
of any further money under this Act, and may, by action in 
any. competent court, recover from the society or company 
or other body such ‘moneys received by it under the last 
preceding section as have not been devoted as aforesaid. 

Regulation. 6. The Minister may make regulations prescribing— 

2) standards of composition and quality for any 
Le agricultural product which is to be inspected and 

graded under this Act ; 

(6) the place and manner of inspection, storage, con- 
veyance or treatment of such. product ; 

  

c) the manner of packing and the: size, description, f & Pp 
quality and material of{receptacles to, be used for 
any product inspected or graded under this Act ; 

.», (d) the fixing of grades, the place and manner of grading 
of such product and the manner in which different 
designations or grades of such product shall be 

© branded, whether on the receptacle or on a certificate 
of the inspector, or otherwise ; , 

Sl (8) the manner in which receptacles containing such 

product shall be labelled, marked or branded 5 

: (f) the circumstances under which such product may be 

after examination and inspection ; 

(9) the forms of notices, certificates and other documents 
|, , bo be used or issued for purposes, of this Act and the 

| regulations ; net 

  

‘{k) the fees or special fees which shall be paid for any 
inspection, examination, analysis’ or grading under 

i) this Act, the time of payment, and the persons to 
- whom payments shall be made, 

and generally for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act. The regulations may prescribe penalties 
fora contravention thereof or default in complying therewith 
not exceeding a fine of fifty pounds, or in the case of a con- 
inuing contravention, not exceeding five pounds for every 

day’ during which the contravention continues. Differing 
‘regulations may be made in respect of different products. 

  

   

  

, Any officer of the department, or any person generally 
specially authorized in writing by or on behalf of the Minister, 

may at all reasonable times! enterfany premises in.which is 
kept! an agricultural product which is to, be inspected and 

ed under this Act and examine any part of such premises 
receptacle or package therein, take and remove samples 

he product for examination, inspection or analysis, and 

Power of 
inspection, 

      

    
  

oft 

  

_, degraded, regraded or rebranded by an inspector 

(b) aan een ander lichaam van persouen dat naar genoegen 

van de Minister zulke gelden geheel zal aanwenden 

voor de bevordering van de verdere voortbrenging en 

verkoop van het biezondere landbouwprodukt waar- 
voor de rekening aangelegd is ; 

(c) om op cen andere manier gebruikt te worden die de 

Minister acht het best berekend te zijn om de bie- 

waarvoor de speciale rekening werd aangelegd. 

5. Ren kodperatieve vereniging of maatschappij of ander 

lichaam van personen die ingevolge het onmiddellik vooraf- 

gaande artikel geld ontvangt wendt de gehele som op aulke wijze 

aan aly van tijd tot tijd aangewezen of goodgekeurd mag worden 

door de Minister, voor de bevordering van de voortbrenging 

van het biezondere artikel waarvoor het geld ontvangen is. 

Yalke vereniging of maatschappij of lichaam van personcn 

legt, wanneer daarom gevraagd door de Minister, naar “tya 

venoegen bewijs over dat alle gelden door hem ingevolge dese 

Wet onbvangen aldus aangewend zijn en indien hij de Miuister 

niet overtuigt; kan deze in zijn diskretic ophouden met de 
betaling van verdere gelden ingevolge deze Wet aan de vereni- 

ging of maatschappij of ander lichaam, en kan bij wijze van 

aktie in ecn bevoegd hof van de vereniging, maatschappl) of 

ander lichaam, zulke gelden door hem krachtens het onmiddel- 

lik voorafgaande artikel ontvangen die nief aldus aangewend 

waren terugvorderen. 
6. De Minister kan regulatics 

(a 

maken vuorschit vende— 

standaarden van sumenstelling en kwalibeit van land- 
bouwprodukten dic geinspekteerd en gegradcerd 
moeten worden ingevelge deze Wet ; 

de plaats en wijze van inspektie, opslag, vervoer of 
behandeling van zulk -produkt ; 

de manier van verpakking, en de afmeting, beschrij- 
ving, kwaliteit en materiaal van de. verpakkings- 
middelen te worden gebruikt. voor een produkt 
geinspekteerd of gegradeerd ingevolge deze Wet ; 
het vaststellen van’ klassen, de plaatsen en wijze vau 
gradering van zulk produkt en de wijzen waarop 
verschillende beschrijvingen of, klassen van sulk 
produkt gebrandmerkt worden,;hetzij op de ver- 
pakking of op een certifikaat van de inspekteur of 
anderszlns ; 

de manier waarop de verpakkingsmiddelen die zulke 
produkten inhouden gemerkt of gebrandmerkt of van 
een aangehecht papier voorzien worden ; 

de omstandigheden waaronder zulk produkt na onder- 
zoek en inspektie door een inspekteur in lagere klasse 
gegradeerd, opnieuw gegradeerd of opnieuw gebrand- 
merkt kan worden ; 

de formulieren van kennisgevingen, certifikaten on 
andere dokumenten te worden gebruikt of uitgereikt 
voor de toepassing van deze Wet en de regulates ; 

de fooien of speciale fooien die betaalbaar zijn voor 
een inspektie, onderzoek, analyse of gradering in- 

‘gevolge deze Wet, de tijd van betaling en de persvon 
aan wie de betaling moet  geschieden, 

~
 

  

  

(4) 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de doel- 
einden en oogmerken van deze Wet. De Regulaties kunnen 
straffen voorschrijven voor een. overtreding van dezelve of 
verzuim in nakoming van dezelve, een boete van vijftig pond 
niet tebovengaande, of in geval van een voortdurende over- 
treding van ten hoogste vijf pond voor iedere dag dat de over- 
treding voortduurt. Verschillende regulaties kunnen gemaakt 
worden ten opzichte van verschillende produkten. 

7, Een ambtenaar van het Departement, of iedere persoon 
die in het algemeen of in het biezonder schriftelik door of in 
naam van de Minister gemachtigd is, kan op alle recelike tijden 
enig perceel binnentreden waarin een landbouwprodukt 
gehouden wordt dat geinspekteerd en gegradeerd moet worden 
ingevolge deze Wet, en kan elk deel'van sulk pereeel of elke 
verpakkingsmiddel of pakket daarin onderzocken, monsters van   het produkt nemen en vervoeren, om geinspekteerd, onderzocht 

zondere tak van de landbouwnijverbeid tc ontwikkelen ' 

Plicht vat 
koépera- 
tieve verenj- 
ging, 9n%., 
die velden 
ingevoige 
deze Wel 
onbvaigt. 

Regulaties. 

Bevoegd- 
heid van 
inspektie
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carry out any of the powers conferred by this ‘Act or the regu- 
lations. 

Any person who obstructs or hinders. any such. officer 
of person in the exercise of his ‘powers under this section. shall 
be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not 
exceeding twenty-five pounds. bel 

Forgery of 8, (1) Any person who fabricates or uses, knowing it. to 
certificates “ he fabricated, any certificate or brand or label or any mark, or brands “a: : : : : and false Writing or signature, affixed, impressed, made or given under 
warranties, this Act or the regulations shall be guilty of an offence and 

liable on conviction to the penalties prescribed by law for the 
crime of fraud. oe 

(2) Any person who applies to any particular agricultural 
product which is to be or has been graded under this Act, a 
certificate, invoice, label or warranty given in relation to any 
other such product and knowing it to be so given shall be guilty 
of an offence and liable on conviction to the penalty mentioned 
in sub-section (1). 

(3) Any person who applies to any agricultural product 
which has not been graded under this Act a brand, label or 
mark indicating that it has been so graded shall be guilty of 
an offence and liable on conviction to the penalty mentioned 
in sub-section (1). 

Prohibition 9, Whenever in respect of any particular agricultural product 
of importa- a standard of composition or quality has been prescribed under 
puck not this Act and such product is to be or is being graded under 
conforming this Act, the like agricultural product shall not be imported 
to prescribed into the Union unless it conforms to. the same standards. of 
standards. composition and quality and the provisions of section twenty- 

three of the Customs Management Act, 1913 shall apply accord- 
ingly. 

Amendment 10. The proviso to section four of the Fruit Export Act, 
of Act No. 1914 (Act No. 17 of 1914) is hereby repealed. In addition 
17 of 1914 to the power conferred on the Governor-General by section 

seven of the said Act, he may also: make regulations in respect 
of the grades and species. of fruit that shall be shipped at any 
time and the order in which shipment of the grades and species 
shall take place. 

Amendment 11. Section twelve of the Agricultural Produce Export Act, 
of definition 1917 (Act No. 35 of 1917) is hereby amended by the deletion 

of pari: vo. om the definition of. “ agricultural produce ” or “ produce”? 
duee in Ket of the words “ or skits or hides ” and by the addition at the 
No. 35 of end of the definition of the words “it shall also include any 
1917, such article whether or not it has undergone’any changé of 

form as a result of some process applied to it by any person 
whomsoever since it was produced or derived”. ot 

Additional 12, In addition to the powers mentioned in section five of 
ee aen the Agricultural Produce Export. Act, 1917 (Act No. 35 of 1917) 
under sec- > 
ii the Governor-General :may also prescribe the amount of ion five of 7%, i oy . 
Act No. 35 Moisture in, or the condition of, any produce intended for 
of 1917, export. , 

Interprotae 18. In this Act, unless inconsistent with the context—_ 

fon ot “co-operative society or company” means a society or 
‘company formed for the purpose of promoting or 
fostering agriculture or any agricultural industry and 
registered as such under a law ; . . 

“department” means any department of State to which 
the Governor-General may, from time to time, assign 
the administration of this Act ;_ 

‘Minister’ means the Minister for the department, or} 
any other Minister of State acting for him in his} 
absence ; 

“agricultural product ” includes fresh fruits of all kinds ;| 
any such. article as.is defined as agricultural produce} _ 
in and for the purpose of Act No. 35 of 1917 as 
amended by section eleven of this Act, and any 
article produced or derived from such fruits or pro- 

*S¥duce whether or not it has undergone a change of 
‘form as the result of some process applied to it ;. 

“regulation? means a regulation made and in force 
under this Act. 

    

Short title. 14, This Act may be cited for all purposes as the 
tural Products Grading Act, 1922. 

& |van Vruchten. Wet,.1914 (Wet No..17 van 1914)._wordt bij. deze 
‘ |herroepen. 

Agricul- 

of geanalyseerd te worden, en alle bevoegdheden door deze Wet 
of de regulaties toegekend uitoefenen. Elke persoon die zulke 
ambtenaar of persoon in de uitoefening van zijn bevoegdheden 
krachtens dit artikel belet. of hindert maakt zich schuldig 
aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een 
boete van ten hoogste vijf en twintig pond. 

8. (1) Hij die een certifikaat, of brandmerk of aangehecht Vervalsing 
papier of een -merk, handschrift -of handtekening aangehecht, van certifi- gedrukt, gemaakt of gegeven ingevolge deze Wet of de regu- pate of 
laties vervalst of dezelve gebruikt wetende dat het vervalst merken en 
is, maakt zich schuldig aan cen overtreding en wordt bij valse waar- 
veroordeling gestraft met de straffen wettelik gesteld op de borgen. 
misdaad van. bedrog. Dopo 

(2) Hij die op een biezonder landbouwprodukt dat ge-. 
gradeerd is of moet worden ingevolge deze Wet, een certifikaat 
faktuur, aangehecht papier of waarborg ‘gegeven in verband 
met een ander dergelijk landbouwprodukt, aarbrengt wel weten- 
de dat het aldus gegeven was, maakt zich schuldig aan een over- 
treding en wordt bij veroordeling gestraft met de straf vermeld 
in sub-artikel (1), 

(3) Hij die op een landbouwprodukt, dat niet gegradeerd 
is volgens deze Wet, een brandmerk, aangehecht papier of merk 
aanbrengt aanduidende dat het. aldus gegradeerd is maakt 
zich schuldig aan een overtreding en wordt bij. veroordeling 
gestraft met. de straf vermeld in sub-artikel (1). ' 

9, Wanneer ten opzichte van een biezonder landbouw- Verbod van 
{produkt een.standaard van samenstelling of kwaliteit voorge- invoer van 
schreven is ingevolge deze Wet en zulk produkt wordt gegradeerd Produkt niet 
of zal gegradeerd worden ingevolge deze. Wet, wordt een derge- kkomstig de 
lijk landbouwprodukt niet in de Unie ingevoerd tenzij het yoorge. 
van dezelfde standaard van samenstelling en kwaliteit is en de schreven 
bepalingen van artikel drie en twintig van de Wet op het Beheer Stendaarder 
van de Doeane, 1913, zijn dienovereenkomstig toepasselik. 

10. De voorbehoudsbepaling vain artikel vier van de Uitvoer Wijziging 
van Wet 
No. 17 van’ Behalve de bevoegdheid aan de Goeverneur- j914, 

generaal krachtens artikel zeven van de ‘gezeade Wet toege- 
kend kan hij ook regulaties maken betreffende de klassen en 
soorten van vruchten die te eniger tijd verscheept worden en 
de orde volgens welke verscheping van. de klassen en soorten 
plaats vindt. os , 
“LL. Artikel twaalf van de. Landbouwvoortbrengselen: Uitvoer Wijziging 

Wet, 1917. (Wet. No. 35 van 1917) wordt bij deze. gewijzigd van definitie 
door de schrapping uit- de definitie van “ landbotwvoort- van land- 
brengselen ”~ of “ voortbrengselen ”’ van-de woorden. “of pouwvoort- : “3s or : — rengselen in vellen of huiden” en ‘door de toevoeging aan het eind van'de wet No. 35 
definitie van de woorden:: “ en sluit in alle zodanige artikelen van 1917. 
hetzij al dan niet zij een verandering van. vorm ondergaan 
hebben tengevolge van een of ander proces op hen toegepast 
door iemand wie ook sedert zij voortgebracht of verkregen 
werden.” 

12. Behalve de bevoegdheden vermeld in artikel vuf Van Verdere be- 
de. Landbouwvoortbrengselen Uitvoer. Wet; 1917 (Wet No. 35 voegdheden 
van. 1917) kan. de Goeverneur-generaal ook voorschriften krachtens 
maken betrefiende de hoeveelheid vocht in of de toestand van arte vf 
alle voortbrengselen ,bestemd voor uitvoer. 35 van 1917, . 85 van 1917. 

18. Tenzij in strijd met de samenhang wordt'in deze ‘Wet Woord- 
.{Verstaan onder— bepaling. 

“ kodperatieve vereniging of maatschappij ”? een -vereni- 
ging of maatschappij opgericht met het doel om land- 
bouw of cen landbouwnijverheid aan te moedigen 
of te bevorderen en als zodanig onder een wet ge- 

___ registreerd ; oo / : 
“ Departement ” een of ander departement van Staat 

waaraan de Goeverneur-generaal van tijd tot tijd de 
-uitvoering van deze Wet opdraagt ; 

“Minister” de Minister van het Departement,. of de 
Minister van een ander departement die voor hem 
in zijn afwezigheid optreedt; os 

..“landbouwprodukten ” tevens verse vrichten van allerlei 
_ soort; alle artikelen, gedefinieerd als landbouw- 

voortbrengselen in en voor de toepassing van Wet 
No. 35 van 1917 zoals gewijzigd door aitikel elf van 
deze Wet, en alle artikelen voortgebracht of ver- 
kregen van zulke vruchten of voortbrengselen hetzij 
al dan niet zij een verandering van vorm ondergaan 
hebben tengevolge van een of ander proces op hen 
tocgepast ; Oo 

“regulatie ” een regulatie gemaakt en van kracht ingevulge 
deze Wet. 

14. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel, 
als de Landbouwprodukten Gradeer Wet, 1922,  



  

  

  
  

vi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12rH JULY, 1922. 

No. 17, 1922.] No. 17, 1922.] 
yrs 

AOCi WET 

To repeal the Acts in force in the several provinces|Om de Wetten van kracht im de verschillende pro- 

of the Union prohibiting the export of Angora vincies van de Unie die de uitvoer van Angora- 

Goats. : bokken verbieden te herroepen. 

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 7 HET. BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows :— ; als volgé :—- . 

Repeal of 1. The Acts specified in the Schedule to this Act are hereby) 1;De wetten in de Bijlage van deze Wet opgenomen, Herroeping 

certain laws. repealed. worden hiermede herroepen. van Zokere 

2, This Act may be cited for all purposes as the Angora 

Goat Export Prohibition (Repealing) Act, 1922. 
Short title. 

  

  
  

Schedule. 

Province. Number of Act. Short title of Act. 

Caperof Good Hope Act No. 34 of 1998 | The Angora Goat Export 
: Prohibition Act, 1908. 

Natal Act No. 29 of 1908 | ‘The Angora Export Act, 
: + 1908. . 

Transvaal Act No. 24 of 1968 | The Angora Export Duty 
Amendment Act, 1908. 

Act No. 6 of 1908 | The Angora Export Pro- 
Orange Free State. . A 

oo hibition Act, 1908.     

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 

de Angorabok Uitvoerverbod (Herroepings) Wet, 1922. 

Bijlage. 
  

Provincie. Nummer van Wet. |. Korte titel van Wet. 
  

Wet No. 34 -van 1908 ) De Angorabok Uitvoer- Kaap de Goede Hoop t 
verbod Wet 1908. 

De Angora Uitvoer Wet Natal 

: 1908. 
Wet No. 29 van 1908 

De Angora Uitvoerbe- 
- lasting Wijziging Wet 

1908. 

Transvaal Wet.No. 24 van 1908 

Wet No. 6 van 1908 | De Angora Uitvoerver- Oranje Vrijstaat 
bod Wet. 1908.       ee, 

  

  

No. ‘18, 1922.) : 

| ACT 
To apply a further sum of money for the purpose of 

meeting certain unauthorized expenditure incur- 

yed during the financial year which ended the 

thirty-first day of March, 1921. 

No. 18, 1922.] 

- WET 
Tot aanwending van een verdere som gelds tot dek- 

king van zekere niet geautoriseerde uitgaven in 

het financiéle jaar dat geéindigd is op de een en 
dertigste dag van Maart 1921. 

  

   

  

D. by the King’s Most Excellent Majesty, “If ENACTE 
' the Union. of 

‘the Senate and the House of Assembly of 

South Africa, as follows :— 
foe 

  

      

IJ °HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt :— , 
1. Het spoorweg en havenfonds wordt mits deze belast Spoorweg en 

  

    

  

  

    

    
Railway and 1 The railway and harfow fund is spemeby hereed with met de.som van--een honderd zeven en: zestig duizend een havenfonds 

Harbour the m of one hundred an a aaoe and two t noe. to moet honderd en achttien. pond twee shillings en twee pennies tot re 

shanged and eighteen pounes two i Noe th amountie ap ro vated dekking van zekere uitgaven boven de bedragen beschikbaar 9s. Id. tot 

£167 118 certain expenditure over an a ove Mek ed the thinty.first gesteld voor de dienst van het financiéle jaar, dat geéindigd dekking van 

Qs, 2d. in for-the service of the financial year wich ended te a is op de een en dertigste dag van Maart 1921. Die’ uitgaven Witgaven 

respect of day of March, 1921. Such expenditure is ‘set forth in’ the zijn opgenomen in de Bijlage tot deze Wet en worden om- Over het jaar 
di headu i i icular i yee. ° : oP ut 1920-21. 

expenditure Schedule to this Act and is more particularly specified On Page| eandiger omschreven op’ bladzijde 74 van het aan het Parle- 

too).21 69 of the Report (which has been submitted to Parliament) ment voorgelegde Rapport van de Kontréleur en Auditeur- 

120-21. f the Controller and Auditor-General on the accounts for 2 . : et 

on une m generaal in zake de rekeningen over dat jaar. 

that’. year bo 2. Deze Wet kan voor alle docleinden worden aangehaald Korte titel. 

Short tith 2, This Act may be cited for all purposes as the Railways|als de Spoorwegen en Havens Ongeautoriseerde Uitgaven 

“uo and} Harbours Unatithorized Expenditure (1920-21) Act, 1922. (1920-21) Wet, 1922. 

_ Schedule. Bijlage. 

| Service. Amount. Dienst. | Bedrag. 

£ sd. tok > £ sd. 

part 4e Services 125,697. 8 0|Spoorwegen—Inkomsten Diensten 125,697 8 0 

Bara eNote Revenue 3,466 18 8|Spoorwegen—-Netto Inkomste | 3,466 18 8 

Harbours Revenue Services 16,682 5 4)/Havens—Inkomsten Diensten 16,682 5 4 

Stearn ships—Revenue Services 21,271 10 2 Stoomschepen—Inkomsten Diensten 21,271 10 2 

| £167,118 2 2 | £167,118 2 2   

  

   



Exchequer. - 
Account 
charged with 
£48,829 
ts. Ild. 

Short title. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 

No. 19, 1922.] 

ACT 
To apply a further sum of money towards the service 

of the financial year ended on the thirty-first day 
of March, 1921, for the purpose of meeting and 
covering certain unauthorized expenditure. 

  

  

E 
Bb the Senate and -the House of Assembly of the. Union of 

South Africa, as follows :— 

“1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged 
with the sum of forty-eight thousand eight hundred and.twenty- 
nine pounds one shilling and eleven pence, to meet certain ex- 
penditure over and above the amounts appropriated. for the 
service of the financial year, which ended on the thirty-first day 
of March, 1921. Such expenditure is set forth in the Schedule 
to this Act and is more particularly specified on pages. 285 
and 351 of the Report (which has been submitted to. Parliament) 
of the Controller and Auditor-General on the accounts of the 
said financial year and in the Second Report of the Select Com- 
mittee on Public Accounts, 1922. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Unauthorized 
Expenditure (1920-21) Act, 1922. 

  

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty 7, 

vi l2rn JULY, 1922. 

No. 19, 1922.) 

WET 
Tot aanwending van een verdere som gelds voor de 

dienst van het financiele jaar geéindigd op de een 
en dertigste dag van Maart 1921, ter bestrijding 
en dekking van zekere ongeautoriseerde uitgaven. 

  

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

als volgt :— 
1. De Schatkistrekening van de Unie wordt mits deze gohatkist- 

belast met de som vax acht en veertig duizend, acht honderd rekening 
negen en twintig pond een shilling en elf pennies, tot. dekking belast_ met 
van zekere uitgaven boven en behalve de bedragen beschikbaar rs oe 
gesteld voor de dienst van het financiéle jaar dat geéindigd is 
op de een en dertigste dag van Maart 1921. Deze uitgaven 
worden aangegeven in de Bijlaze van deze Wet en worden 
nader omsehreven op bladzijden 301 en 370: van het (aan het 
Parlement voorgelegd) Rapport van de Kontréleur en Auditeur- 
generaal over de Rekeningen voor het gemelde financiéle jaar 
en in het Tweede Rapport van het Gekozen Komitee op 
Openbare Rekeningen, 1922, 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Ongeautoriseerde Uitgaven (1920-21) Wet, 1922. 

  

  

  

      
Schedule. Bijlage. 

No. of - oo No. van 
y, : te Service. Amount. Begro- Dienst. Bedrag. 

owe. tingspost. 

(On Revenue Account). #: s. d. | (Op Inhomsterekening.) £84 

I His Royal Highness the Governor-General... 1 3 3 u . 1 7.K.H. de Go everneur-Ceneraal 8 6 T1 

4 Frime Minister vee . 7133 ls 10 4 Eerste Minister 1,370 3 1 
7 ensi 
9 Miscellaneous Services| : 2516 12.7 A Pensioenen 516 ‘ 0 

te . igh Commissioner in London 1024 i i 10 ‘Hoge Komumissaris in London 1,024 17 7 
agistrates ee . . 

17 Prisons and Reformatories ro ne i a9 ¥ u V7 Gon nromeren en Verbeterhuizen... 3769 18 Wl 
a venta Hospitals and Leper Institutions... 4985 “17 21 Geesteskranken Hospitalen en Melaatsen 
24 aul a a ” Gestichten _ . 11,624 8 4 
26 ' | Higher Education and Child Welfare i a6 ‘ é 24 Naturellezaken 4.285 167 

39 Agricnitare 1 410 16 2 26 Hoger Onderwijs en Kinderzorg 502 4 6 
oresury. ae 27 Landbouw es 1,461.6 0 

31 Public Works ... 5824 14 4 29 Boswezen nee eee PDA 16 2 
45 3m) 17 IL 31 | Publicke Werken ... os ves we 5,824 14 4 

ee BP 
, : a 45,240 17 11 

(On Loan Account). ; (Op Leningsrekening.) ai 

B. Public Works 3688 4 9 B Publieke Werken "3588 4 0 

Total £48,829 1 11 Totaal £48,829 1 11   
       



vill UNION -GAZETTH EXTRAORDINARY, l2rm JULY, 1922. 

No. 20, 1922.] No. 20,-1922.] 

WET 
Om voorziening te maken voor de verwerving en 

eksploitatie van de spoorwegen en havens in het 

mandaat gebied van Zuidwest Afrika, en voor de 

' yegeling van sommige zaken in verband daarmee, 

ACT 
To provide for the acquisition and working of the 

-'-gailways and harbours in the mandated territory 

of South-West Africa, and for the settlement of 

sundry matters incidental therete. 
  

  

Be TT ENACTED: by’ the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate andthe House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

Ge HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt :— pe 

1. (1) De spoorwegen en havens in het gebied van Zuidwest Spoorwegen 

Afrika (hierna genoemd “ het gebied ””) zoals ze bestonden op eo havens 

de tiende dag van Januarie 1920, worden vanaf die datum ip duldwwest 

overgedragen aan -en gevestigd in de Goeverneur-generaal sovestigd in 

van de Unie en worden bestuurd, beheerd en geéksploiteerd Goeverneur- 

door de spoorweg administratie van de Unie (hierna genoemd generaal. 

“de administratie ’’) als gedeelte van het stelsel van de spoor- 

. bb 

Railwaysand 1, (1) The railways and harbours in the territory of South- 

aarbours mm West Africa (hereinafter referred to as the “ territory ”’) as 

South-West they existed on the tenth day of January, 1920, shall as from 
Afriea vested Y ey : L é . 

“a Covernor- that date. be transferred to and vested in the Governor-General 

General. of the ‘Union and shall be controlled, managed and worked 

by the railway administration of the Union,, (hereinafter 

referred to as the “ administration”) as part of the system of 

the railways-and harbours of the Union. 

The term“ railways” does not include private, sidings or 

any lines specified in the First Schedule to this Act: 

The railways to be so transferred include, save as herein ex- 

cepted,, lines of railways, lands, rights to water, waterworks, 

stations, buildings, plant, machinery, rolling stock and all other 

movable; and immovable. property and servitudes used in 

connection therewith. In so far as immovable property is 

transferred it is transferred in full dominium and as regards lines 

of railway the dominium transferred includes so much as is 

necessary for’ the working of the railway. The harbours to be 

so transferred include the lands, wharves, docks, ‘breakwaters 

and such machinery, plant, tools and other property appertain- 

ing thereto as were being used or controlled by the administra- 

tion on the said date. 

(2) The transfer of the said railways and harbours shall be 

recorded, in the railways and harbours capital account at such 

value ds is deemed to be fair and reasonable. by the administra: 

tion and certified by the controller and auditor-general and a 

like amount shall be added to the capital receipts of the ad- 

ministration ‘under the head of non-interest bearing capital as 

at the’ thirty-first day of March, 1922. 

(3) Any portion of a line of railway the construction. where- 

of was ‘authorized by Proclamations No. 30 of 1921 and No. 47 

of 1921 of the territory shall also" be vested in the Governor- 

General of the Union as from the date on which the con- 

struction of such portion was or is completed and shall 

also bé controlled, managed. and worked by the administra- 

tion in the manner aforesaid. Any such portion in respect 

of which the cost of construction has been or will be defrayed 

out of the revenues of the territory shall ‘be recorded 

in the! capital account of the..administration at the cost of 

‘tg construction .as certified by the controller jand auditor- 

general, and a like amount snall® be added to the capital 

receipts of the administration under the head of non-interest 

bearing capital as at the thirty-first day of March, 1922. Any 

portion in respect of which the cost of construction has not been 

and: will not be’defrayed from”the revenues of the territory 

shall he’ deemed” to be a line the ‘construction , whereof has 

been authorized’ by Parliament: Provided that this shall not 

apply to any extension beyond Ondekaremba (approximately 

twenty-seven miles from Windhoek), to which the provisions 

of sections one hundred and “twenty-five and one hundred and 

thirty of the South Africa Act, 1909, shall’apply..   

wegen en havens van de Unie. 
De benaming “ spoorwegen”’ sluit niet in private zijijnen 

of de lijnen witeenigezet in de Eerste Bijlage tot deze Wet. 

De aldus over te dragen. spoorwegen omvatten,. behalve als 

hierin uitgezonderd, spoorweglijnen, gronden, rechten op 

water,. waterwerken, stations, gebouwen, bedrijfsuitrusting, 

machinerie, rollend materieel en alle andere roerende en on- 

roerende goederen en servituten gebruikt in verband daarmee. 

Voor zover onroerende goederen overgedragen worden geschiedt 

die overdracht met vol recht van eigendom en met betrekking 

tot spoorweglijnen omvat het overgedragen recht van eigendom 

zoveel als nodig is voor de eksploitatie van de spoorweg. De 

aldus over te dragen havens omvatten de grond, kaaien, 

dokken, breekwaters en zodanige machinerie, bedrijfsuitrusting, 

gereedschappen en andere goederen daarbij behorende die op 

genoemde datum door de. administratie gebruikt of bestuurd 

worden. , 

(2) De overdracht van de genoemde spoorwegen en havens 

wordt opgebracht in de kapitaalrekening van de spoorwegen en 

havens tegen zulke waarde als door de administratie billik en 

redelik geacht wordt, en gecertificeerd wordt door de Kon- , 

tréleur en Auditeur-generaal en een gelijk bedrag wordt 

toegevoegd aan de kapitaalontvangsten van de administratie 

onder het hoofd van niet-rentedragend kapitdal als op de een 

en dertigste dag van Maart 1922. 

-(3) Enig gedeelte van een spoorweglijn waarvan de aanleg 

gemachtigd werd door Proklamaties No. 30 van 1921 en No. 

47 van 1921 van het gebied, wordt ook in de Goeverneur- 

generaal van de Unie gevestigd als van de datum waarop 

de aanleg van zulk gedeelte werd of is voltooid en wordt 

ook bestuurd, beheerd en geéksploiteerd door de administratie 

op voornoemde wijze. Elk zulk gedeelte ten opzichte waarvan 

de kosten van aanleg bestreden zijn of zullen worden wit de 

inkomsten van het gebied wordt in de kapitaalrekening van de 

administratie opgebracht volgens de kosten van zijn aanleg zoals 

gecertificeerd door de Kontréleur_ en Anditeur-generaal en een 

gelijk bedrag wordt aan de kapitaalontvangsten van de ad- 

ministratie toegevoegd onder het hoofd van niet-rentedragend 

kapitaal als op de een en dertigste'dag van Maart 1922. Enig ge- 

deelte, ten opzichte waarvan de kosten van aanleg niet be- 

streden zijn of zullen worden uit de inkomsten van het 

gebied wordt geacht een lijnite zijn, waarvan de aanleg door 

het Parlement gemachtigd is: Met dien verstande dat dit niet 

van toepassing zal zijn op cen verlenging. verder dan Onde- 

karemba (ongeveer zeven en twintig mtjl van Windhoek) 

waarop de bepalingen van artikels honderd vijf en twintig en 

honderd dertig van de Zuid-Afrika Wet, 1909, van toepassing 

“ijn.



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 20H JULY, 1922. 
  

Control and 
manage- 
ment, 

2. (1) The loss arising from the control, management and 
working of the railways and harbours from the ‘first day of 
August, 1915, to the thirty-first day of March, 1922, inclusive, 
shall be charged to the railway and harbour capital account 
and met-from the sum of £1,500,000 appropriated as Loan Vote 
Al, under Act No. 39 of 1921, to railways and harbours, which 

- gum was a temporary loan from the exchequer account of the 
Union. coe | 

(2) ‘The provisions, of sub-section (1) shall be! deemed 
to be an appropriation of railway.-and harbour fund moneys 
to the extent of the loss incurred during the period from the 
first day of August, (1915, to- the thirty-first day of ; March, 
1922, inclusive. mn et 

(3) “Anything to the contrary notwithstanding. in’ sections 
one hundred and seventeen and one hundred and twenty or in any 
other: provision of theSouth Africa Act, 1909, all the revenues of 
the administration: arising from. the said: railways and harbours, 
as also all other recéipts appertaining thereto from Whatever 
source arising, shall be paid into the railway and harbour fund 
of' the Union from which appropriations shall be made by 
Parliament to defray the. expenses: incidental thereto. — 

(4 The Acts .of the. Union which are specified in the 
Second Schedule to this Act shall, save as in that Schedule 
excepted, apply i in respect: of the said railways.and harbours 
in ‘the ‘territory to the ‘same, extent as they apply in respect 
of railways and harbours i in the Union and the Governor-General 
may from time to time add to-that Schedule the whole or any 

part of the provisions of any other law in force in any part 
of the Union ‘telating to tatlways or harbours.” 

Value of 
stores and 
materials. ~ 

3. (1). The valite of all stores and materials in the territory 
which were transferred under section one or taken over pre- 
viously by the ‘administration, shall be: deemed: ‘to -have/- 
accrued to the capital account of the administration and shall 
be available to meet expenditure on the reconstruction and 
improvement of the railways and harbours in the territory. 

Liability 
for debts. 

Fixing of 
tariffs. 

Section seven 
of Act No. 42 
of 1917, not 
to affect as- 
sets and in- 
terests trans- J 
ferred under 
this Act, 

. (2) Anything to the contrary notwithstanding in the. pro- 
visions ofthe South. Africa. Act, 1909, referred to: in’ sub- 
section (3) of section two of ‘this Act, the railway and harbour 
fund of the Union is hereby charged with such ‘suins of 
money as may’ be required to provide for such reconstructions 
and new works on the railways and harbours in the 
territory as are set out in the Third: Schedule to this Act. 
The sums so appropriated shall be met fromthe: credits 
referred to in sub-section (1) of this section and from other 
credits in the railways and harbours capital account : Provided 
that such other ; ‘eredits shall be limited to twenty t thousand 
pounds. 

: 4. The transfer. under section one shall be subject talany 
rights accruing to or obligations incurred by, the administra- 
tion in respect of the said railways or harbours priot to the 
tenth day of January, 1920: and. the administration, may |g 
recover any, moneys due to or recoverable by. any “Previous 
authority in respect of the railways or harbours. 

5, Thé administration shall fix and alter from time to 
time the ‘wharf “dues, rates, fares, licences and other dues 
and charges onthe ,railways or at. the harbours in the 
territory. In tle ‘discretion of the administration, ‘such 
charges may be fixed on a higher scale than is applicable 
within the Union, notwithstanding the application in respect 
of the said railways and harbours of any Act specified: in 
the Second Schedule to this Act. 

6.. No adjustment such as is contemplated in section seven of 
the Financial Adjustments Act, 1917, shall be made in. respect|3 
of any asset taken over by the administration for use within 
the Union on a date subsequent to the thirty-first: day. of 
March, 1922. 

  

2. (1) Het verlies voortvlociende uit het bestuur, beheer en 
de eksploitatie van de spoorwegen en havens van de eerste dag 
van Augustus 1915 tot en’ met de eén en dertigste dag van 
Maart 1922, wordt’ opgebracht tegen de spoorweg en haven 
kapitaalrelening en gedekt uit de som van £1,500,000 beschik- 
baar gesteld <» uenings Begrotingspost Al, krachtens Wet 
No. 39 vant 1921, voor spoorwegen en, havens, welke som een 

“ tijdelike lening was uit de schatkistrekening van de Unie. 
(2) De bépalingen van sub-artikel’ (1) worden geacht een 

beschikbaarstelling. te,zijn van spoorweg:en havenfonds gelden 
inde omvang'van het verlies geleden gedurende het. tijdperk 
vanaf de eerste dag van Augustus 1915 tot en met de een en 
dertigste dag van Maart 1922: 

(3 ) Niettegenstaande het bepaalde ‘in artikels honderd 
zeventien, en honderd twintig, of ehige andere bepaling 
van de Zuid-Afrika Wet, 1909, worden alle -inkomsten 
van de administratie voortvlociende uit de. genoemde spoor- 

weg- en Havenfonds van dé Unie gestort, waaruit de middelen 
door het Parlement toegestaan. worden om de uitgaven in 
verband daarmee te bestrijden.  . 

(4) De Wetten van de Unie, ‘die vermeld worden j in de Tweede 
Bijlage van deze Wet,. behalve zoverre in die Bijlage voor- 
behouden, zijn van toepassing op de genoemde Spoorwegen en 
havens in'het gebied in dezelide omvang als. zij van toepas- 
sing zijn op;de spoorwegen en havens in de’ Unie, en de Goever- 
neur-generaal kan van tijd tot tijd aan die Bijlage toevoegen 
het geheel. of enig gedeelte van de bepalingen van een andere 
wet van kracht in enig gedeelte van. de Unie betrefiende 
spoorwegen of havens. 

3. (1) De waarde van alle voorraden en materialen in het 
gebied, welke ingevolge artikel een overgedragen. werden of 
vroeger door de administratie overgenomen werden, wordt 
geacht toegevallen te zijn aan de kapitaalrekening van de 
administratie en: is beschikbaar om ‘de ‘uitgaven voor weder- 
opbouw en verbetering van de spoorwegen en havens in het 
gebied te bekostigen. 

* (2) Niettegenstaande de. bepalingen: van de Zuid-Afrika 
Wet, 1909, bedoeld in sub- artikel (3) van artikel twee van deze 

Wet, wordt het Spoorweg- en Havenfonds van.de Unie hierbij 
belast met zulke bedragen als nodig mochten zijn om te voorzien 
voor zulke wederopbouw en nieuwe werken bij de spoorwegen 

vermeld zijn... De bedragen aldus aangewend worden bekostigd 
uit de kredieten bedoeld in sub-artikel ( (1) van dit-artikel en uit 
andere kredieten in de spoorwegen en havens kapitaalrekening, 
onder voorbehoud dat zulk ander kredict tot twintig duizend 
pond beperkt wordt. 

4, De overdracht krachtens artikel een is onderworpeh aan 
alle rechten toevallend aan of verplichtingen aangegaan door 
de administratie ten aanzien. van de genoemde spoorwegen of 
havens véér de tiende dag van Januarie 1920,: zullende de 
administratie alle gelden kunnen opvorderen verschuldigd aan 

of opvorderbaar door elk vroeger gezag ten aanzien van de 
spoorwegen of havens. ; 

5. De administratie stelt de kaaigelden, vrachtlonen, ver- 
voerprijzen, licenties en andere betalingen en onkosten op de 
spoorwegen of in de havens in het gebied. vast, en wijzigt ze 
van tijd tot tijd. Naar goeddunken van de administratie 
kunnen zalke prijzen vastgesteld worden op een hogere schaal 
dan in de Unie toegepast wordt, niettegenstaande de toepassing 
ten opzichte van de gezegde spoorwegen en havens van een wet 
vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet. 

6. Geen verefiening zoals bedoeld wordt bij artikel zeven 
van de Financiéle Regelings Wet, 1917, wordt gemaakt ten op- 
zichte van een bate overgenomen door de administratie voor 
gebruik binnen de Unie op een datum na de een en dertigste 
dag van Maart 1922.   
en havens in het gebied als inde Derde Bijlage van deze Wet: 

Bestuur er 
beheer, 

wegen en havens, alsmede alle andere ontvangsten in verband. - 
daarmee en voortvloeiende: uit welke bron ook, in het Spoor- . 

Waarde van 
voorraden - 
en 
materialen 

Aansprake- 
likheid voor 
schulden. 

Vaststelling 
van 
tarieven, 

Artikel zeven 
van Wet No. 
42 van 1917 
slaat niet 
op baten en 
belangen 
overge- 
dragen 
krachtens 

deze. Wet, 
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ew works. %. In the application of section one hundred and thirty of| 7. Bij de toepassing, van artikel honderd dertig van de Zuid- Nieuwe ; . - 

the South Africa Act, 1909, to any works or line hereafter con-| Afrika Wet, 1909, op enige werken of lijn hierna in het gebied Werken- 

structed in the territory the revenue fund of the territory shall|gebouwd wordt het inkomstefonds van het gebied in de plaats 

be substituted for the Consolidated Revenue Fund. gesteld van het Gekonsolideerde Inkomstefonds, 
; _ De. ieni ' houv , 

fect of Act 8. The provisions of this Act shall be regarded as the a Ae ne gen door a ere ie ee al ? eschowd Wot op 

. previous other determination of Parliament contemplated by section] joo yan Wet No "33 van 1921 vroegere 

Ws thirteen of Act No. 38 of 1921. an , , wetten, 
9. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

wort title, 9, This Act may be cited for all purposes as the South- 41, ge Zuidwest Afrika Spoorwegen en Havens Wet, 1922. 
West Africa Railways and Harbours Act, 1922. 

First Schedule. Eerste Bijinge. 
‘ PRIVATE SPOORWEGLIINEN IN HET GEBIED. 

Private Lines oF RaInway IN THE TERRITORY. 
Miles. Chains. Mijlen. Kettingen. 

Kolmanskop—Bogenfels -. oe oe «74 00 Kolmanskop—Bogenfels .. . .e 1. O74 00 

Otavi Mining Company’s line 9 54: Otavi Mijn Maatschappij Lijn oe 9 54 

Karibib—Marble Company’s line .. 7 46 Karibib-Marmer Maatschappij lijn : os 7 46 

Kalkfeld Iron Mine line we 6 71 Kalkfeld IJzermijn lijn . . oe - . 6 73 

6 . .- we 6»  . 60 Arandis—Khan Mine line 60 Arandis—Kahn Mijn lijn .. 

Second Schedule. Tweede Bijlage. 

Acts of THE UNION WHICH ARE TO APPLY IN RESPECT OF THE RAIL-;WETTEN VAN D# UNIE DIH TOEPASSELIK ZIJN TEN OPZICHIE VAN DE 
WAYS AND HARBOURS IN THE TERRITORY OF SoutH-Wrst AFRICA, SPOORWEGEN EN HAVENS IN HET GEBIED VAN ZUIDWEST AFRIKA, 

Act No. 28 of 1912: The Railways and Harbours Service Act, 1912.; Wet No. 28 van 1912: De Spoorweg- en Havendienst Wot, 1912. 

Act No. 7 of 1914: The Railways and Harbours Strike and Service)/Wet No. 7 van 1914: De Spoorwegen en Havens Werkstaking en 

: Amendment Act, 1914. . Dienst Wijzigings Wet, 1914. 

Act No..17 of 1916: The Railway Board Act, 1916. Wet No. 17 van 1916: De Spoorwegraad Wet, 1916. 

Act No. 22 of 1916: The Railways and Harbours Regulation Contro]|Wet No. 22 van 1916: De Spoorwegen en Havens Reglement Bestuur 

and, Management Act, 1916—with the ex- en Beheer Wet, 1916 behalve artike!] negen 

; ception of section jifty-nine thereof: / en vijftig daarvan, , 

Act No. 33.0f 1917: The Railways and Harbours Service Act Amend-|Wet No. 33 van 1917: De Spoorweg- en Havendienst Wet Wijzigings- 

| ment and Further Provision Act,. 1917. en’ Verdere Voorzienings Wet, 1917. 

Act No. 25 of 1919: The Public Servants (Military Service) Act, 1919,|Wet No, 25 van 1919: De Staatsdienaren (Militaire Dienst) Wet, 1919, 

so far as it relates to railway ‘and harbour : in zoverre het spoorweg en’ haven ambte- 

  

  

      

‘ servants. i : naren betreft. 

Act No. 32.0f 1920: The Railways and Harbours Regulation Contro]/Wet No. 32 van 1920: De Spoorwegen en Havens Reglement Bestuur » a 

and Management Act Amendment Act, 1920, en Beheer Wet Wijzigings Wet, 1920. | ° 

Third Schedule. Derde Bijlage. 

RECONSTRUCTIONS AND NEW WORKS CHARGED ON RalnwAY AND|WepEROPBOUW EN NISUWE WERKEN TEN LASTE VAN HET SFOORWEG 

Harpour FUND. ' uN Havenronps. 

Recon-: | New : Weder- |, Nieuwe. 

structions..|, Works. opbouw. | Werken 

£ £ : . £ £ 

Land and Surveys we oe an . — 629 ‘Grond en Opmeting tees oe +. — 629 

Bridges and Culverts .. .. . .. 38,973: 431 -|Bruggen en Dunkers oe . ee we 38,973 431 

Permanent Way, .. oe we oe . 28,517 2,060. |Permanente Weg oe . -- .- 28,517 2,060 

Crossings :and Signs e . .. . Al, . — Overwegen en Seinen .. . an . (4 _ 

Signals and, Interlocking a . o 13°: _ Signalen en Afsluiting .. . we eae ds 13 —_ 

Telegraphs and ‘Telephones... +. we 2,879. .- 280 |Telegrafen en Telefonen oe a .e 2,879 280 

Buildings,. Fixtures and Grounds +. ve 31,343 66,602 |Gebouwen, Opstallen en Gronden we . 31,3843 66,602 

Water Supplies .. eae .. ae 19,689 - 4,459 | Watervoorzieningen oe . ae e 19,689 4,459. 

Coaling Plant | .. +. i ve — 509 | |Koleinrichtingen .. . 1 os . —_— 509 

Workshojs, Buildings and Machinery — 6,896 |Werkplaatsen, Gebouwen en Machinerie oe — 6,896 

Locomotives .. | se a . 4,145: -| 37,716 |Lokomotieven ... oe we we we 4,145 37,716 

Coaches 6. — 493 |Rijtuign .. .. . +e ie ve _ 493 

Wagons: .. +e — 273 .\Wagens ... 9... oe oe oe + _ , 273 

Cartage Equipmen — 152 |Besteldienst Uitrusting .. a ‘ye +e — 152 

125,600 120,500 oO : ; 125,600 120,500 

£246,100 £246,100        



No. 21, 1922.] 

ACT 
To amend in certain respects the Land Settlement 

Act, 1912 (Act No. 12 of 1912), as amended by 
the Land Settlement Act Amendment Act, 1917 
(Act No 23 of 1917) and by the Land Seitlement!' © 
Acts Further Amendment Act » 1920 (Act. No. 28 
of 1920). 

Bp" if ENACTED by the King’s Most Excellent . Majesty, 
the Senate and the House. of Assembly of the. Union of 

South Africa, as follows :-— 

i. In this Act the expression “the principal Act” means 
the Land Settlement Act, 1912, (Act No. 12 of 1912), as amend- 
ed by the Land Settlement Act Amendment Act, 1917, (Act 
No. 28 of 1917) and by the Land Settlement Acts ' Further 
Amendment Act, 1920 (Act No. 28 of 1920). Any expression 
to which in the Land Settlement Act, 1912 (Act No. 12 of 1912) 
a meaning has been assigned in and for the purposes thereo{ 
bears, when used in this Act, the same -meaning. 

Interpreta- 
tion of 
terms. 

Non-inclu- 2. Notwithstanding anything contained in the principal Act, 
sion in allot- whenever boring operations for. water undertaken by the 
ment price Government.on any holding before allotment have,.in the 
of cost of. opinion of the board, been unsuccessful or only partly success. 
operations. ful, the Minister may, on the recommendation of the board, 

order that the cost of such operations shall not be included, 
or that only a certain proportion of such cost shall be included, in 
the allotment, price cf the holding. 

Sale, ete., of & (1) Notwithstanding anything contained in the’ princi- 
settlement pal Act, the Minister may, with the previous approval of both 
land and Houses of Parliament, sell or lease, by public auction or tender, 
fixing of any land or portion thereof which may have been acquired by 
allotment tos * “, 

price. the Minister for settlement purposes in aceordance with sec- 
tion ten or section eleven of the principal Act.: 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) 
of section fifteen of the principal Act, the allotment price of any 
holding (being land acquired by the Minister in accordance 
with section ten or section eleven of the principal Act) may 
be fixed by the Minister, on the recommendation of the board, 
at less than.the price at which the said land was acquired by 
the Minister: Provided that the approval of both Houses oi 
Parliament has first been obtained to such allotment price. 

Allotment of 4, Notwithstanding anything contained in section sixteen 
holdings to of the principal Act, the Minister may, on receipt of a certificate 
other lessees. from the board that any portion of land acquired for settle- 

ment purposes in accordance with section fen of the principal 
Act is not suitable for allotment as a separate holding, allot 
such portion to the lessee of' any other holding: Provided 
that the allotment shall only be made on the recommendation 
of the board. 

Rate tomect 5. Every committee of management appointed for a group 
expenditure of holdings in accordance with section forty-six of the principal 
of commit- Act may levy on and collect from lessees and. owners of holdings 
tees of man- 1° : : : aap oem 
agement, Within such group a rate or tax for the purpose of defraying 

the expenditure of the committee in carrying out such functions 
and duties as may be prescribed for such committee by regu- 
lation as provided in that section: Provided that no such rate 
or tax shall be levied without the prior approval of the Minister. 

Substitution 6, (1) Whenever, on the application in writing of a lessee, and 
ofnames on the recommendation of the board, the cession of the lease 

in registers, of any holding ‘has been approved by the Minister and the 
obo. On Minister is satisfied that the consideration payable to the lessee 
leases. in respect of such cession has been paid, but that owing to the 

lessee having failed to complete the necessary documents and 
to his whereabouts being unknown, registration of such cession 
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-jsloten zullen worden in de toewijzingsprijs van de hoeve. 

x1 

No. 21, 1922.] 

Tot wijziging in zekere.opzichten van de Kroon- 
grond Nederzettings Wet, 1912 (Wet No. 

712 ~=6van 1912), zoals gewijzigd door de 
_Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917 (Wet No. 
23 van 1917), en door de Kroongrond Neder- 
zettingswetten Verdere Wijzigingswet, 1920 
(Wet No. 28 van 1920). 

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

als volgt :— , 
1. Voor de toepassing van deze Wet betekent ‘de Hoofd- Woordbepa- 

wet”, de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 (Wet No. 12 ling. 
van 1912), zoals gewijzigd door de Nederzettingswet Wijzi- 
gingswet, 1917 (Wet No. 23 van 1917) en door de Kroongrond 
Nederzettingswetten Verdere Wijzigingswet 1920 (Wet No. 
28 van 1920). Alle witdrukkingen of woorden waaraan door 
de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 (Wet No. 12 van 
1912) een bepaalde betekenis gegeven is voor de toepassing 
van die Wet hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze 
Wet voorkomen. 

2. Niettegenstaande de bepalingen van de Hoofdwet, kan Wanneer 
de Minister wanneer de waterboorwerken door het Goeverne- boorkosten 
ment op een hoeve véér de toewijzing daarvan ondernomen, niet vs 
naar het oordeel’ van de raad’ niet of’ slechts ‘gedeeltelik Perekond bij " . : oewijzings- 
geslaagd zijn, op de aanbeveling’ van de raad bevelen dat prijs. 
de kosten van zulke werken niet of slechts gedeeltelik inge- 

3. (1) Niettegenstaande de bepalingen van de Hoofdwet, kan Verkoop, 
de Minister met vooraf verkregen goedkeuring van beide Huizen enz., van 
van het Parlement, gronden of gedeelten daarvan, welke nederzot- a 
door de Minister. verkregen zijn voor nederzettingsdoeleinden on Castatel- 
ingevolge ‘artikel tien of elf van de Hoofdwet, bij publieke len van toe- 
verkoping of bij inschrijving, verkopen of verhuren. wijzingsprijs. 

(2) Niettegenstaande het bepaalde bij sub-artikel (2) van 
artikel vijftien van de Hoofdwet, kan de toewijzingsprijs van 
cen hoeve, (zijnde grond door de Minister verkregen ingevolge- 
artikel teen of elf van de Hoofdwet), op aanbeveling van de 
raad door de Minister lager gesteld worden dan waarvoor de 
grend door de Minister verkregen was, mits de goedkeuring 
van beide Huizen van het Parlement eerst verkregen is voor 
aulke toewijzingsprijs. 

4, Niettegenstaande het bepaalde - bij artikel zestien van de Toowijzing 
Hoofdwet, kan de Minister na ontvangst van een certifikaat van hoeven 
van de raad dat een stuk grond, verkregen voor neder- 24D andere 
zettingsdoeleinden, ingevolge artikel ten van de Hoofdwet, huurders. 
ongeschikt- is voor toewijzing als een afzonderlike hoeve, 
zulk gedeelte.aan de huurder van een andere hoeve toewijzen : 
Met dien verstande dat zulke toewijzing slechts kan geschieden 
op de aanbeveling van de raad. 
5. Elk komitee van beheer aangesteld voor een groep van Belasting ter 

hoeven ingevolge artikel zes en veertig van de Hoofdwet, kan bestrijding 
van huurders en eigenaars. van hoeven in zulk een groep een V8" poster 
belasting heffen en innen, voor het doel om de uitgaven van van beheer. 
het. komitee te bestrijden, gemaakt in de uitvoering vande  . 
bediening. en plichten bij regulatie aan het Komitee opge- 
dragen krachtens het.gezegde artikel: Met dien verstande dat 
geen, zulke belasting. mag geheven worden -zonder vooraf- 
gaande. goedkeuring van de Minister. 

6. (1) Wanneer, op‘schriftelik-verzoek van een huurder-en ‘op Substitutie 
aanbeveling van de taad, de cessie van het huurkontrakt van van namen _ 
een hoeve door de Minister is’ goédgékeurd en wanneer naar ™ register bij 

wot pe hee . a, ). - overdracht. 
genoegen van de Minister aangetoond is, dat de vergéeding 
verschuldigd aan de huurder, in. verband- met de cessie, betaald 
is, maar dat ten gevolge van’ het verzuim van de huurder om 
de nodige dokumenten te voltooien, en de onbekendheid van 
zijn adres, de registratie van zulk een cessie-niet kan uitgevoerd  
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in the usual form cannot be effected in a deeds registry, the. 
Minister may in writing authorize the registrar of deeds con- 
cerned to substitute in bis registers and by endorsement on the 
copy of the lease or cession thereof filed. in his office and on the 
lessee’s counterpart. thereof. (if -available).:the name of the 
cessionary in lieu of that -of the lessee. 

(2) Before the Minister gives such written authority there 
shall be produced to him a solemn declaration by the cessionary 
setting out the circumstances, and the proposal for the cession 
shall have been advertised at least a fortnight in the Gazette 
and in a newspaper circulating in the district in which the 
holding is situate. i 

(3) The cession shall take effect from a date to be specified 
in the Minister’s written authority aforesaid, and, as from that 
date, the cessionary shall be regarded for all purposes as the 
lessee. 

(4) Whenever the counterpart aforesaid is not available the 
registrar of deeds shall, on written application by the cessionary, 
issue to him, free of charge, a certified copy of the lease or cession 
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worden op de gewone wijze. in een regis stratiekantoor van 
akten, kan de Minister in geschrifte de daarbij betrokken 
Registrateur van Akten machtigen om de naam van de ces:. 
sionaris in plaats van die van de huurder te stellen in zijn 
registers en door aantekening op de kopie van het huurkon- 
trakt of cessie daarvan in. zijn kantoor berustende en op: het 
duplikaat daarvanivanjde luurder. (indien beschikbaar). 

(2) Vé6r de Minister zulke geschreven machtiging verleent, 
wordt er bij hem een beédigde verklaring door de cessionaris 
ingeleverd de omstandigheden uiteenzettende en het voorstel 
voor de cegsie zal minstens veertien dagen geadverteerd' ge- 
weest zijn in de Staatskoerant en in cen nieuwsblad in omloop 
in het distrikt waar de hoeve gelegen is. 

(3) De cessie zal van kracht worden op een datum in de 
voornoemde geschreven machtiging van de Minister te worden 
vermeld en vanaf die datum wordt de cessionaris yoor alle 
doeleinden als de huurder beschouwd. 
(4) Wanneer het duplikaat voornoemd niet beschikbaar is, 

reikt. de ‘Registrateur van Akten, na schriftelik aanzoek van 
de cessionaris, aan hem, kosteloos een gecertificeerde kopie ait 
van het. huurkontrakt of de cessie, Van voornoemde aante- 
kening voorzien. Zodanige kopie wordt voor alle doeleinden 
als zijn titel tot het huurkontrakt beschouwd. endorsed as aforesaid. Such copy shall for all purposes be | 

regarded as his title to the lease. 7. (1) Niettegenstaande. het bepaalde in de Hoofdwet, kan Toewijzing 
de Minister op aanbeveling van de raad, een hoeve ter toe- van hoeve op 
wijzing aanbieden op ‘voorwaarde dat de goedgekeurde appli- yon cool. 
kant voor zulke hoeve, ‘bij toewijzing en als een voorwaarde jie: betaling 
daarvan, een bedrag door dé. Minister te worden vastgesteld, van koop- 
echter niet een vijfde gédeelte van de koopprijs van zulke priis- 

Allotment of 7. (1) Notwithstanding anything contained in the princi- 
noldings ‘on pal Act, the Minister. may, on the. recommendation of. the 
ncnont or board, offer for allotment: any holding subject to the. condition 

that the successful applicant for such. holding shall pay on yart purchase 
orice thereof. allotment and as a condition thereof an amount to: be deter- 

mined by the Minister, not exceeding: one-fifth of the pur-!s 
chase price of such holding as notified in the Gazette. 

(2) The» ‘lessee ‘of any holding allotted in accordance with 
sub-section (1) shall be deemed “to have exercised as:from the 
date of allotment the right to purchase the Jand_as. provided 
in section ‘twenty-seven of the principal Act: Provided that 
the amount paid by the lessee towards the purchase price as 
aforesaid shall be deemed to have been a payment by! him on 
account of jthe purchase price and any such half-yearly in- 
stalments of principal and interest payable as provided in 
paragraph (@) of sub-section (8) of section twenty-seven of the 
principal Act shall be calculated on such reduced’ amount. 
If the lease of a holding allotted as in this section provided is 
cancelled for, any breach of, or non-compliance with, the. pro- 

| visions thereof, or if the lease i is surrendered and such surrender 
is accepted. by the Minister, or if the lease is determined as 
provided in: sections thirty- five and thirty-six of the principal Act, 
the Minister may, in his discretion, declare that the whole or any 
portion of the amount paid by the applicant towards the 
purchase price as provided in sub-section (1) of this section 
shall be forfeited to the Crown. o 4 

  

hoeve, zoals bekend::gemaakt in: de Staatskoerant teboven- 
gaande, betaalt. . 

(2) ‘De huurder van een hoeve, toegewezen op de voor- 
waarde van het vooraigadnde sub-artikel wordt geacht zijn 
recht van koop.van de hoeve, ingevolge artikel zeven en iwintig 
van de. Hoofdwet, te hebben uitgeoefend als van de datum 
van toewijzing, zullende het. bedrag door de huurder_betaald 
op afrekening van de koopprijs geacht worden een paaiement 
te zijn op rekening-van de keopprijs en de halfjaarlikse paaie- 
menten van kapitaal en rente betaalbaar ingevolge para- 
graaf (a) van sub-artikel (3) van artikel zeven en twintig van de 
Hoofdwet. berekend worden’ op het overblijvende bedrag. 
Indien de huur van een hoeve; , toegewezen ingevolge dit artikel, 
vernietigd wordt ter zake van kontraktbreuk of niet ver- 
vulling van de voorwaarden daarvan, of indien de huur terug- 
gegeven wordt, en zulke teruggave aangenomen is door de 
Minister, of indien de huur vervalt ingevolge artikels «ijf 
en dertig en zes en dertig van de Hootdwet, kan de Minister 
naar goedvinden het gehele bedrag of een gedeelte van dat 
bedrag betaald door de, applikant op afrekening van de koop- 
prijs. zoals omschreven in.sub-artikel (1) van dit artikel ver- 
beurd vérklaren ten faveure van de Kroon. 

8. Niettegenstaande het bepaalde in de Hoofdwet, kan de Uitreiking 
Minister op aanbeveling van de raad, indien te eniger tijd van Kroon. 

tained,    

  

‘ssue of 8. Notwithstanding anything in the principal Ae j gedurende de loop van de huur, maar niet voordat een tijdperk grondbrief 
“town when at any time during the currency of the’: but not|van viji jaren- verlopen is sedert de datum van aanvang van het aan huurders 

srants to being less than. five years. from the date of the commencement of/huurkontrakt, de waarde van de hoeve met de verbeteringen yp, eee op 
rypotheca- the lease, the valuation of any holding with improvements ofjvan een _cutrzame en aandzienlike aard daarop aangebracht hoeve. 
ion of a permanent and substantial nature effected thereon by the|door ‘huurder, naar het oordeel van de raad, de 
rolding for lessee exceeds in the. opinion of -the board ‘'by one-fourth} gehele ehuld van de huurder aan het Goevernement in ver- 

orice, 
(but not in iany.case. by an. amount less than four hundred 
pounds), the total indebtedness of the lessee to the Govern- 
ment in respect of. the purchase price of the holding and 
of advances. (if any) made to the lessee in. accordance 
with the principal ‘Act, the Minister may, .on ‘the recom- 
mendation | ‘of the board, cause to be issued to the lessee on 
application by. him, a Crown grant of the holding, subject to 
the provisions of sub-section (2) of section forty-three of the 
principal Act :, Provided that, simultaneously. with the regis- 
tration, of Sich grant there shall be passed by such lessee ‘and{i 
registered i in the deeds registry in favour of the Government 
a mortgage bond, specially hypothecating to the Government 
the land | ‘granted, for an amount equal to the said total in- 
debtednoss Hin respect of purchase price and of advances (if 

  

band met de koopprijs van. de hoeve en met voorschotten 
gegeven'aan de huurder (indien zulks’ geschied is) krachtens 
dé Hoofdwet, te bovengaat met een vierde (maar in geen geval 
met een bedrag minder dan vier honderd pond), aan de huur- 
der op diens verzoek een Kroongrondbrief van de hoeve uwit- 
reiken onderhevig aan de voorwaarden van sub-artikel (2) van 
artikel drie en veertig van de Hoofdwet, mits dat tegelijkertijd 
met de registratie van zullk een grondbrief door de huurder een - 

verband ten faveure van het Goevernement-gepasseerd wordt en 
in-het registratiekantoor van akten geregistreerd wordt, waarbij 
ten faveure van het Goevernement de toegewezen hoeve speciaal 
verbonden wordt voor cen bedrag gelijkstaande met de totale 
schuld in verband met de koopprijs en voorschotten (zo die 
gedaan zijn) en voorts dat geen Kroongrondbrief wordt uit  



    

a Dy 
any): Provided futther that no such grant shall be issued 
unless the lessee has complied in all respects with the terms and 
conditions of the lease and unless all payments of rent and 
interest and of instalments of purchase price and advances, 
which have accrued and have become due ‘under the lease, 
or under any agreement relating to advances, to the date 
on which the mortgage bond commences, have been made. 

Such mortgage bond shall in all cases contain, in addition 
to such special conditions as the Minister may in any particular 
case deem necessary, the following conditions and stipula- 
tions i—. \ 7 

(a) The mortgagor shall redeem the capital sum secured 
by the bond ‘with interest thereon in such number of 

  

equal instalients as would, from the date of the 
commencement of the mortgage bond, have been 
payable in/respect of the purchase! price in accord- 
ance with |'the purchase’ couditions of the lease: 
Provided that nothing. herein contained’ shall pre- 

. vent the mortgagor paying off at.any time the whole 
or any part | (not being less than fifty pounds sterling or 
a multiple thereof) of the said capital sum, togethe: 
with interest due on the said capital sum to the date of 
payment ; |. oo 

(6) the mortgagor shall pay interest— 
(i) on that [portion of the capital sum secured by the 

bond als represents purchase price of the holding 
at such rate as has been prescribed in the lease of 
_the holding as being payable on the instalments 
of pure 
purchase contained inthe said lease being 
exercised ; and 

(ii) on that) portion of the capital sum secured by the 
bond ‘as: represents advances ‘at such rate as 
has been: prescribed.as payable in the agreement, 
tn accordance with which the said advances were 
granted ; 

(c) in the event of the non-payment of any instalment of 
the capital sum with interest thereon on the due 
date or in the event of the failure of the mortgagor to 
comply with' any condition contained in the mort- 
gage bond, the Minister may declare that the capital 
sum secured by the said mortgage bond, and remaining! 
unpaid, together with interest and all other sums due 

thereunder, shall be immediately payable and recover- 
able. : 

9. On transfer of any holding hypothecated to the Govern- 
ment as in the last preceding section provided, the Minister may 
consent to the substitution, on such conditions and in such 
manner as he may direct, of the transferee as the debtor under 
the mortgage bond in lieu of the transferor: Provided that all 
payments due in accordance with the bond to the date of 
transfer have been paid. 

Partition of | 10. In the event of a proposed partition, between two or more 
holding hy- mortgagors, of land which has in accordance with this Act been 
pothecated. hypothecated by them to the Government, the Minister may, 

~ upon application in writing to him by the partitioners, consent. 
to such partition on the condition that the mortgage bond is 
cancelled and in substitution therefor and simultaneously 
with the cancellation thereof, each mortgagor executes a new 
bond specially hypothecating in favour of the Government 
the portion which may, under deed of partition, be transferred 
to him as security for such proportionate part of the amount 
secured by the cancelled bond, or of any balance thereof, re- 
maining unpaid, as the Minister may determine. Every such 
new bond shall be for the unexpired period’ of the cancelled 
bond and shall be subject to the provisions of sections eight and 
nine of this Act, and to any special conditions contained in’ the 
cancelled bond. | . 

Li. Upon application in writing made to the Minister by a 

Transfer of 
holding 
hypothe- 
eated under 
section eight. 

Release of 

hypothe- mortgagor, the, Minister may, subject to such conditions 
cated as he may impose and on payment by the mortgagor of such 
nolding ad. portion as the Minister may determine of the capital sum due 

to the Government under any mortgage bond passed under 
this’ Act, authorize the release of any portion of the land 
hypothecated by such bond from the operation thereof. 

Defrayment 12, All expenses incurred by the Minister in carrying out 
7 

oi expendi- any of the provisions of sections ten and eleven (including all 
tureineurred oosts incurred in obtaining ‘a valuation.of the land, the subject 
under ten of the application) shall be borne by the mortgagor by whom the 
and eleven. application has been made:. Provided that the Minister may 

require an applicant to deposit in advance an amount sufficient 
to cover the payment of such expenses. 

18. This Act may be cited for all purposes as the Land t title. 
Short title Settlement Acts Further Amendment. Act, 1922. 
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chase price in-the event of the option off. 

|voorgaand artikel beschreven kan de Minister ziji toestemming 

ves 
XU 

gereikt tenzij de huurder in alle opzichten de voorwaarden van 
het huurkontrakt vervuld heeft en alle betalingen van huur en 
rente en van paaiementen op de koopprijs en voorschotten 
welke in termen van het huurkontrakt of in termen van het 
voorschotkontrakt betaalbaar zijn, voldaan zijn tot de dag van 
registratie van het verband. — 

Het verband bevat in ieder geval boven en behalve zulke 
biezondere voorwaarden, als de Minister in elk geval nodig 
acht, de navoleende voorwaarden :— 

(a) De verbandgever zal de hoofdsom verzekerd door het 
verband met de rente daarop terugbetalen in het- 
zelfde aantal gelijke pasiementen, als van de dag 
van registratie van het verband betaald zouden 
moeten worden in verbarid met de koopprijs krachtens 
de’ koopvoorwaarden. van het huurkontrakt: Met 

' dien verstande dat het in ieder geval aan de verband- 
gever vrij zal staan om te eniger tijd het gehele bedrag 
of een gedeelte (maar niet minder dan vijftig pond 
of een veelvoud daarvan) van de hoofdsom met 
de rente op de hoofdsom tot de dag van betaling te 
betalen. 

(b} de verbandgever betaalt rente— 

(i) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 
het verband, dat. de koopprijs van de hoeve 
voorstelt, tegen de voet vermeld in het huur- 
kontrakt van de hoeve als betaalbaar op de 
paaiementen van de koopprijs in geval en wan- 
neer het recht van koop vermeld in het gezegde 
huurkontrakt uitgeoefend wordt, en — 

(ii) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 
het verband, dat de voorschotten voorstelt, 
tegen de voet vermeld in de overeenkomst ten 
gevolge waarvan de voorschotten waren gegeven ; 

(c) im geval van verzuim van betaling van een paaie- 
ment van de hoofdsom met de rente daarop op de 
vervaldag of in geval’ dat de verbandgever in 
gebreke blijft een voorwaarde van het verband 
te vervullen, kan de Minister verklaren, dat de 
hoofdsom verzekerd door het verband en nog. ver- 
schuldigd, tezamen met de rente en alle andere 
krachtens hetzelve verschuldigde bedragen onmiddel- 
lik betaalbaar en opeisbaar is. 

3. In geval van transport van een hoeve, die met verband Transport 
bezwaard is ten faveure van het Goevernement zoals in het van hoeve 

verbonden 
krachtens 
artikel achi 

geven tot de indeplaatsstelling van de transportnemer als 
verbandschuldenaar in plaats van de verbandgever, mits 
alle betalingen volgens de -voorwaarden van het verband 
geschied zijn tot op de dag van de registratie van het trans- 
port. 

LO. In geval van een voorgenomen verdeling tussen twee of Verdeling 
meer verbandgevers van grond, die overeenkomstig deze Wet van verbon- 
door hen verbonden is ten faveure van het Goevernement, den hoeve 
kan de Minister het aan hem in geschrifte gerichte aanzoek 
daartoe inwilligen op voorwaarde dat het bestaande verband 
geroyeerd wordt en tegelijkertijd met zulke royering elke 
verbandgever een nieuw verband passeert ten faveure van 
het Goevernement waarbij het gedeelte aan hem getranspor- 
teerd krachtens de verdelingsakte speciaal verbonden wordt 
ten faveure van het Goevernement als zekerheid voor zulk 
gedeelte van het bedrag van het geroyeerde verband of van 
het onbetaalde gedeélte daarvan, als de Minister bepaalt. 
Zodanig nieuw verband wordt gepasseerd voor het overblij- 
vende tijdperk van het geroyeerde verband en is onderhevig 
aan de bepalingen van artikels acht en negen van deze Wet, 
en de biezondere voorwaarden van het geroyeerde verband. 

Hi. Op schriftelik aanzoek aan de Minister gericht door de Bevrijden 
verbandgever kan de Minister, op zulke voorwaarden als van verbon- 
hij goedvindt en na betaling door de verbandgever van zulk 22 grond 
gedeelte als de Minister bepaalt, van de hoofdsom, verschul- ven working 
digd aan het Goevernement krachtens een verband ingevolge verband. 
deze Wet gepasseerd, machtiging verlenen om een gedeelte van 
de verbonden grond van de .werking van zulk verband te 
bevrijden. 

12, Alle onkosten door de Minister gemaakt in verband met Betaling van 
de uitvoering van de bepalingen van artikels tien en elf {inge- onkosten 
sloten alle kosten van waardering van de grond waaromtrent gemaakt in | 
het aanzoek gedaan is), worden deor de verbandgever ge- verband met 
dragen die het aanzoek gedaan heeft; en de Minister kan van leachters 
de verbandgever eisen dat hij vooruit een som inbetaalt artikels tien 
voldoende om zulke onkosten te dekken. en elf. 

18, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald wor- Korte titel, 
den als de Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wijzigings- 
[wets 1922, : 
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ACT 
To make further provision for a permanent 

force for the Union ; to make special provision 

for the reorganization of the Permanent Force ; 

to make further provision for the training of 

cadets ; and to amend the South Africa Defence 

Act, 1912, in these and other respects. 

  

| No 
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1922. . |. monensin 
| 

22, 1922.] 

ry 
WET 

Om verdere voorziening te maken voor een staande 

macht voor de Unie; om speciale voorziening 
te maken voor de reorganisatie van de Staande 

Macht ; yy de 

-oefening van kadetten; en om de Zuid-Afrika 

Verdedigings Wet, 1912, in deze en andere op> 

_zichten te wijzigen. en 

P
Q
 

  

  

BR It ENACTED by the King’s Most Excellent. Majesty, 

the Senate:and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1, (1) The Permanent Force ‘constituted under section 

elenen of the South Africa Defence Act, 1912, shall be recon- 

stituted as from a date to be fixed by the Governor-General, 

and notified by proclamation in the Gazette, (hereinafter referred 

to as the fixed day) and shall be designated the South African 

(2) The South African Permanent Force or any portion 

thereof shall for all purposes be liable to be employed in like 

manner as, and have the same powers, duties, obligations, 

privileges and indemnities as were prescribed for the Per- 

manent Force under the South Africa Defence Act, 1912. 

For the purpose of section seventy-six of that Act the Union 

shall include the mandatory territory of South-West Africa. 

(3) The South African Permanent Force may include— 

(i) a Headquarters Staff of the Union Defence Forces and 

instructional and administrative stafis including the 

staffs of the military sections of Defence Headquarters 

Staff and of military districts or sub-districts men- 

tioned in section thirty of the South. Africa Defence 

Act, 1912; 

(ii) one or more batteries of South African Field Artillery ; 

(iii). one or more regiments of mounted or dismounted 

riflemen whereof the first regiment shall be designated 

the Ist Regiment, South African Mounted: Riflemen, 

and shall be regarded as the regiment of that name 

referred to in sub-section (2) section twelve of the 

South Africa Defence Act, 1912; 

Pernianent Force Sections for Garrison Artillery, 

Fortress Engineers and Infantry of the Coast Garrison 

Force constituted under section thirteen of the South 

Africa Defence Act, 1912 ; 

(v) The South African Air Force ; 

(vi) The South African Engineer Corps ; 

(vii) The South African Signalling and Communications 

Corps ; 

and the following departmental services :— 

(viii) The South African Medical Corps ; 

(ix) The South African Veterinary Corps ; 

(x) The South African Ordnance Corps ; 

(xi) The South African Supply and Transport Corps ; 

(xii) The South African Military Pay and Clerical 

Corps; 

and such other units as the Governor-General may from time 

to time, and is hereby authorized, by proclamation in the 

Gazette to establish and designate. 

(4) The Governor-General may, save in the case of the 

ist Regiment, South African Mounted Riflemen, by like procla- 

mation, alter the style and designation of any unit as given in 

(iv) 

this section. 

Fis HET; BEPAALD. door  Zijn Majesteit” de] Koning, d 

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

als volgt :— . Spt 

© 

    
1. (1) De Staande Macht, ingesteld bij artikel e/f van de 

Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, wordt opnieuw ingesteld 

vanaf een datum door de Goeverneur-generaal te worden bepaald 

en bij proklamatie in de Staatskoerant bekend gemaakt (hierna 

de bepaalde dag genoemd), onder de naam van de: Zuid- 

afrikaanse Staande Macht. 

(2) De Zuidatrikaanse Staande Macht of een deel’ ervan 

kan voor alle doeleinden worden gebruikt op gelijke wijze,en be- 

zit dezelide bevoegdheden, plichten,.verplichtingen, voorrechten, 

en. vrij waring als voor de Staande Macht voorgeschreven werden 

bij de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912. Voor de doeleinden 

  
  

  

van artikel zes en zeventig van die Wet omvat de Unie het 

Mandaatgebied van Zuidwest-Atrika. 

(3) De Zuidafrikaanse Staande Macht kan bestaan uit— 

(i). Hen Hoofdkwartierstaf van de Verdedigingsmacht 

van de Unie en staven van instruktie en van admini- 

stratie, waaronder begrepen de staven van de rilitaire 

afdelingen van Verdedigingshoofdkwartierstaf en van 

militaire distrikten of sub-distrikten genoemd in 

artikel dertig van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 

1912 ; 
(ii) Hen of meer batterijen van 

~ artillerie ; 
(iii) Hen of meer regimenten van bereden of onbereden 

schutters, waarvan het cerste regiment genoemd wor- 

den zal het iste Regiment, Zuidafrikaanse Bereden 

Schutters, en geacht worden zal het regiment van die 

naam te ‘zijn welk genoemd wordt in sub-artikel 

(2) van artikel twaalf van de Zuid-Afrika Verdedi- 

gings Wet, 1912; 

Staande Macht Afdelingen voor Vestingartillerie, 

Vestinggenie en Infanterie van de Kustgarnizoens- 

macht ingesteld onder artikel dertien van de Zuid- 

Afrika Verdedigingswet, 1912 ; 

(v) De Zuidafrikaanse Luchtmacht ; 

(vi) De Zuidatrikaanse Geniedienst ; 

(vii) De Zuidafrikaanse Sein- en Kommunikatiedienst 5, 

en de volgende dienstvakken :— 

(vili)' De Zuidafrikaanse Mediese Dienst ; 

(ix) De Zuidafrikaanse Veeartsenijdienst ; 

(x) De Zuidafrikaanse Magazijndienst ; 

Zuidafrikaanse’ Veld- 

(iv) 

(xi) De Zuidafrikaanse Mondvoorraad en Transport- 

dienst ; 

(xii) De Zuidafrikaanse Militaire Betaal- en- Klerkelike 

dienst ; 

om verdere voorziening te maken voor de | 

Samenstel- 
ling van de 
Zuidafri- 
kaanse 
Staande 

Macht. 

en zodanige andere eenheden als de Goeverneur-generaal van 

tijd tot tijd bij proklamatie in de Staatskoerant oprichten. en 

benamen mocht, waartoe hij hierbij gemachtigd wordt. — 

(4) De Goeverneur-generaal kan, behalve in het geval van 

het Aste Regiment, Zuidafrikaanse Bereden Schutters, bij 

gelijke proklamatie de titel en benaming van een eenheid, 

zoals in dit artikel gegeven, veranderen. 
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Conditions 
of wee th conditions of engagement and service including pay and 
‘African oe) allowances in cash or kind, rank, seniority, married conditions, 
Permanent leave, period of service in the South African Permanent Force 
Force. and any portion thereof shall be as préscribed. ST 

(2) The provisions of the Publi Service and Pensions Act, 
1912, and any amendment thereof shall apply to members of 
the South African. Permanent’Force in like manner as if the 
South African Permanent Force were the Permanetit Défénce 
Force mentioned in that Act, and to the same extent as those 
provisions are. applied to’ that’ Permanent. Defence - Force : 

other law contained; it shall bé-lawful for the Governor-General 
to make special regulations granting pensions, and gratuities 

. to members of the South African Permanent’ Force in“réspect 
of their service in-and-‘with the’ South ‘African’ Air Force unless 

  

and until Parliament shall. otherwise. make spetial provision 
. for pensions and gratuities to ‘such members. 

   force-prior to the commencement of this Act, a nominal value, 
uniform: throughout.the ‘Union, for’ the following allowaiices 
shall be added to ‘the substantive pay of the substantive rank 
held by a member of the South: African’ Permanent Force in 
reckoning the pensionable’ emoluments of ‘such ‘member, 
whether the allowances be granted’wholly or partly in kind, 
or in cash,-and notwithstanding ‘that ‘such allowances when 

' granted in cash may be'greater than the nominal value assigned 
to them under this sub-section, ‘vizsi:: . 

(a) uniform allowance ; 
(d) ration allowance ; 
(c) lodging. allowance; . 

‘(d) fuel and light allowance ; 
{e) medical ‘attendance ‘privileges. 

The nominal value of these allowances shall, for the purpose 
of reckoning pensionable emoluments, be as specified in the 
First Schedule to this Act.” A’lower value than is given in that 
Schedule shall in no circumstances be placed upon any of the 
allowances specified, but the Governor-General may increase 
the nominal value of any~or‘all such allowances. 

(4) In reckoning the pensionable. emoluments of ‘a member 
of the South:African Permanent Force, there shall be included — 

(a) any extra allowance at its nominal yalué. paid to him 
asa married man in respect of rations, lodging: and. 
fuel and Light on-account of his wife only, but any! | 
further allowances in respect of oné or more of. his 
children shall not be reckoned as pensionable emolu- 
ments-; . ae . | 

* (d) any sums paid to him as proficiency pay or as artisans 
allowance: on Breet BOG : 

(5) Any member of the force may be required to serve in 
any portion of the force as may ‘be considered necessary by the 
competent military authority subject to such restrictions and 
stipulations as'are prescribed : Provided that when a corps 

* or special allowance is prescribed for a' particular unit or duty, 
no member shall have any claim to: continue to receive that 
allowance after transfer to another unit or upon ceasing to 
perform that duty. * oe 

Members.of. . & () All members of the Permanent Force constituted under 
Permanent the South Africa Defence Act, 1912 (hereinafter in this. section|" 
Force consti- referred to as “the old force”) who were on the fixed day tuted under : ‘ ? 
Act No. 13. upon the strength of that ‘force, shall, as from that. day, be 
of 1912 to be deemed to-be members of the South African Permanent Force 
incorporated and shall serve therein subject to the provisions of this Act 
innewSouth ‘and of any regulations. So 
African |. ; lo. 

permanent (2) All members of the old force who, immediately priot to the 
certain fixed day, were drawing their pay’ at the consolidated rates 
conditions, - then prescribed (hereinafter referred to as “the old rates ”) 

shall; savé as is otherwise provided: in’ this:section ‘in -respect 
of members serving under engagement, continue to draw pay 
at the old rates together with any concomitant allowances, 

2. (1) Subject to the provisions of section three of this Act, thet 

Provided that, notwithstanding’ attything “in this ‘or. in “any. 

(8) Notwithstanding anything ‘contained in any other law in: 

4. (1). Behoudens. de bepalingen van- artikel drie van deze Dienstvoor- 
Wet, .zullen de voorwaarden voor dienstneming en diénst, waarden im 
met inbegrip van soldij..en toelagen in kontant of in. goed, afrikaanse 
rang, senioritelt, voorwaarden voor gehuwden, verlof, dienst- Staande 
tijd bij de Zuidafrikaanse Staande Macht en een deel ervan Macht. : wy . 
zijn als voorgeschreven, Co . : 
_ (2) De bepalingen van de Staatsdienst en Pensioenwet, 
1912, en elke wijziging ervan zijn van toepassing op leden 
van de. Zuidattikaanse Staande Macht op gelijke wijze alsof 
de Zuidafrikaanse ‘Staande: Macht is:de in’ die’ Wet genoemde 
Permanente’ Verdedigingsmacht: en in dezelfde omvang’ als 
die ‘bepalingen : op: die “Permanente ‘Verdédigingsmacht van 
toepassing. zijn: Met dich’ verstande dat, niéttegenstaands 
de bepalingen'in. deze of in een andére wet: vervat,-de Gde- 
verneur-generaal het recht heeft om speciale regulaties uit te 
jvaardigen, waarbij pensioenen en gratifikaties aan leden 
van.dé Zuidafrikaanse Staande Macht worden toegekend ten 
aanzien van hun dienst in en bij-de Zuidafrikaanse Luchtmacht,. . 
jtenzij en totdat het Parlement op andere wijze speciale voor- 
ziening maakt voor pensioenen en gratifikaties voor die leden. 
(3) Niettegenstaande de bepalingén’ van andere wetten 

welke van kracht waren v6ér de inwerkingtreding van deze 
Wet wordt er.voor de volgende toelagen een nominale waarde, 
eenvormig ‘over de gehele- Unie, gevoegd bij de substantieve 
soldij ‘van’ de substantieve rang geliouden door een lid van de 
Zuidatrikaanse’ Staandé Macht wanuéer de pensioendragende 
emolumenten van gulk een lid’ berekend wordén, hetzij die 
toelagen toegekend worden geheel of gedeeltelik in? goed of in 
kontant,‘en niettegenstaande dat die toelagen’ wanneer 2ij 
toegekend ‘worden in kontant groter mochten zijn dan de 
nominale waarde welke hun ingevolge dit sub-artikel toege- 
wézen wordt, “namelik:: | oe 

(a) toelage voor uniform ; 
(6) teelage voor rantsoen; . 
(c). todlage’ voor logies; 
(d) tocelagée’ voor brandstof-en licht; 

___ (e) -voorrechten’ betrefiende geneeskundige | behandeling. 
“De nominale waarde van deze toelagen zal, voor het doel 

van ‘het berekenen van pensioendragende emolumenten, 
zodanig zijn als uiteengezet is in de Eerste “Bijlage tot deze 
Wet. Hen lagere waarde dan in die’ Bijlage bepaald, moet 
onder’ geen omstandigheden aan de uiteengezette  toelagen ° 
gehecht worden, maar ‘de Goeverneur-géneraal kan de nominale 
waarde van enige of alle zodanige toelagen. vermeerderen. 
(4) Bij het berekenen van, de pensioendragende emolu- 

menten van-een lid van de Zuidafrikaanse Staande Macht, 
wordt inbegrepen— Cee | 

(a) iedere “ekstra toelage tegen “zijn nominale waarde — 
aan hem betaald als een gehuwde man ten opzichte 
van. rantsoen, logies, brandstof en licht ten aanzien 
van zijn vrouw alleen, maar. alle verdere ‘toelagen 
_ten aanzien van éen of meer van zijn kinderen worden 
niet berekend als pensioendragende emolumenten ; 

(b) ieder bedrag aan hem betaald ‘als bekwaamheids 
. soldij of als handwerksmans toelage. 

. (5) Van een lid van-de. macht kan worden verlangd om in 
enig gedeelte van de macht, als de bevoegde militaire autori- 
teit nodig achten mocht, te dienen| onderworpen aan de 
voorgeschreven ‘bepetkingen en voorwaarden: Met dien ver- 
stande dat, wanneer een korps- of speciale toelage voor een 
bepaalde eenheid of dienst voorgeschreven wordt, geen lid 
aanspraak maken kan om die toelage te blijven ontvangen na 
overplaatéing naar-éen anderé éenheid‘of waniieer hij-ophoudt__ 
die dienst: te verrichten, = 8} 4) > BON en te . 

iS. (1) Alle ledén van de Staande Macht, opgericht-ingevolge Leden van 
de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912 (hierna in dit artikel $p Sync 
de.“ oude macht” genoemd) die op. de bepaalde dag’ op ‘de richt‘iage! 
sterkte waren van die macht, worden vanaf die datum. geacht volge, Wet 
leden te zijn’ van de Zuidafrikaanse Staande Macht’en zullen No. 13 van 
daarin dienen, onderworpen aan de bepalingen van'deze Wet rie fe in. 
en van de-regulaties. - be godeeld bij 

(2) Alle leden van de oude macht die onmiddellik védér de nieuwe 
de. bepaalde dag hun. soldij trokken volgens de dan’ voorge- 20id- 

» afrikaanse schreven samengestelde schaal (hierna ‘genoemd de: :“ oude Staande 
schaal”’) blijven, behoudens het bepaalde bij dit artikel ten Macht op     aanzien van leden dienende ingevolge dienstneming, soldij trek- zekere voor: 
ken tegex de.oude schaal benevens daatmee in verband gaande ‘wearden, .
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“until a day which the Governor- General may appoint for the 

introduction of daily rates of pay for all members of the South 

African Permanent Force. Such daily rates shall be as pre- 

scribed, but in no case shall any rate in respect of ‘rations, 

lodgings and fuel exceed the rates specified in respect’ thereof 
in the First Schedule to this Act. 

(3 )EMembers of the old force who at the fixed day are serving 

under either their first or second period of engagement therein 

shall continue to draw the old rates as long as the current 

period of their engagement subsists. If on the expiry of that 

period of engagement they re-engage in the South African} 

Permanent Force, the re-engagement shall be at the daily rates 

then prescribed. 

(4) ‘As from the date appointed as hereinbefore provided for 
the introduction of daily rates of pay, the following provisions. 
shall apply to members of the old force who, immediately prior 
to that date, were being paid. at the old rates :— 

(a) any such member of the old force who was serving . 

under an engagement for.any period shall be paid: 
until that period expires, at a rate not less than the 
rate of pensionable emoluments which he was draw-} - 
ing as a member of the old force, and when. that 
period expires he may, subject to the approval “of, i> 

the military authority designated by the Minister,|. 
be re-engaged as a member of,.the South African). 
Permanent Force but at. daily rates of pay. and 
allowances prescribed therefor according to. his rank 
and unit: Provided that— _ 

(i) after the period of the re- -engagement: snd: “of any. 
subsequent re-engagement .. without break of 
service, his pensionable, emoluments shall, for 

_ purposes of calculating his pension, be reckoned 
‘as if those emoluments were as ‘before he was 
 re-engaged at daily rates of pay and’ allowances ; 5 - 

: (i) if he is unwilling or not permitted so to re- engage ae 
at prescribed daily rates of pay and allowances, |, 
he shall receive, as from the date on. which his |.. 
engagement at the old rates’ ceased, any benefits 

i: tion or abolition of office, 

(b) any such member of the old force who. was not serving] 
under an engagement for any period shali continue]: 
to serve in the South African Permanent Force but at 
rates of pay and on conditions of service therein’ 
prescribed therefor according to, his rank, .duties 
and service : 

rates of pay: 

in’ Permanent Force Reserve, and ‘consisting of— 

‘| haying completed their period of engagement in that 
», force, are required to complete, a further period of 

service in the South African Permanent: Force Reserve 
as ‘nay be prescribed: Provided that. no member 
of the South African Permanent Force shall, upon the 
expiry of his engagement in that force, be required 

“i ~to ‘Serve more than five years in the: South African 

  

  

to. which he would have been entitled under the} 
pension law applicable to him if he had, retired| 
from the old force on the grounds of re-organiza+| 

. Provided that such a member’s emolu-],.. 
-' ments, for the purpose of calculating his pension on|: 

|| retirement, shall in no case be regarded as less than) .. 
| were his emoluments immediately before: the date}, . 

appointed as aforesaid for the introduct‘on, of daily]. 

4. .(1) The Governor-General may establish for the South 
African Permanent Force a reserve to be designated the South], 

constitution Atrici 

(a) members of the South African Permanent Force, who, }- 

toelaven tot zodanige datum als door de Goeverneur-generaal 
vastgesteld moché-worden voor’de invoering van een dag elikse 
schaal van soldij voor alle leden van de Zuidafrikaanse Staande 
Macht. Zodanige dagelikse schaal zal zijn als voorgeschreven, 
doch in geen geval mag enige schaal ten aanzien van rantsoen, 
logies en brandstof hoger zijn dan de schaal ten aanzien daarvan 
in de Herste, Bijlage tot deze Wet uiteengezet. 

(3) Leden van de oude macht die op de bepaalde dag hetzij 
hun eerste of tweede diensttijd in die macht dienen blijven 
de oude schaal: zolang hun lopende diensttijd duurt trekken. 
Indien Zi} bij. verstrijking van die diensttijd opnieuw dienst 
nemen in, de, Zuidafrikaanse Staande Macht, dan geschiedt 
die herindienstneming tegen de dan voorgeschreven dagelikse 
schaal, . ; 

(4). Vanaf de datum vastgesteld als hierboven bepaald voor 
de anyoering van de.dagelikse schaal van soldij, zijn de vol- 
gende voorwaarden van toepassing op leden van de oude 
macht. die. onmiddellik véér die datum betaald werden tegen 
de-oude. schaal :— 

(a) leder zodanig lid van de oude macht dat ingevolge 
.., dienstneming gedurende enige tijd diende wordt 

betaald totdat die diensttijd verstrijkt tegen een 
schaal niet minder dan de schaal van pensioen- 
dragende emolumenten die hij trok als een lid van de 
oude macht, en wanneer die diensttijd verstrijkt 
kan hij, behoudens de goedkeuting van de militaire 
autoriteit aangewezen door de. Minister, opnicuw 
in dienst genomen worden als lid van de Tuidatrikaanse 
Staande Macht, doch tegen de dagelijkse schaal van 
soldij en toelagen voorgeschreven daarvoor overeen- 
komstig zijn rang en eenheid: Met dien verstande 
dat— 
(i) na verstrijking van de tijd van herindienstneming 

en van enige latere herindienstneming zonder 
dienstonderbreking, zijn pensioendragende emolu- 
menten, voor de vaststelling van zijn pensioen, 
berekend zullen worden alsof die emolumenten 

_ dezelfde waren als yoordat hij opnieuw in dienst 
genomen werd tegen de dagelikse schaal van 

Soldij en toelage. 
(i) in. geval. hij niet. bereid is of niet toegelaten 

_schaal van. soldij en toelagen weder dienst te 
nemen, hij vanaf-de datum: waarop zijn dienst- 
verbintenis tegen dé oudeschaal ophield, alle 
voordelen ontvangen zal waarop hij gerechtigd 
zou zijn. geweest onder de op hem toepasselike 
pensioenwet’ 20 hij uit de oude macht afgedankt 
was wegens reorganisatie of afschaffing van 
zijn post. | 

_volge dienstneming gedurende enige tijd diende 
blijft in de Zuidafrikaanse« Staande Macht dienen 
doch tegen een schaal van soldij en op voorwaarden 
:van dienst in die macht -welke daarvoor zijn voor- 

.. gesehreven overeenkomstig zijn rang, plichten en 
_.: dienst': Met dien verstande dat de emolumenten van 

azulk..een lid voor. de berekening van zijn. pensioen 
bij afdanking in geen geval beschouwd Zullen worden 
als minder dan zijn emolumenten waren onmiddellik 
yoor de datum vastgesteld als voormeld voor de 
invoering van de dagelikse schaal van soldij. 

4,.(1) De Goeverneur-generaal kan voor de Zuidafrikaanse 
|Staande Macht. een reserve instellen onder de naam van de 
Zuidafrikaanse Staande Macht Reserve, bestaandé uit— 

~(a):leden van de Zuidafrikaanse ‘Staande Macht die, na 
de, voltooting van hun diensttijd bij die Macht, een 

"s.-verdere voorgeschreven diensttijd bij de Zuid- 
“afrikaanse Staande Macht Reserve moeten door- 
maken: Met dien verstande dat van geen lid van 
de Zuidafrikaanse Staande Macht, na: het verstrijken 
van. zijn diensttijd bij die Macht, kan worden 
verlangd om langer dan vijf jaren bij de Zuidafrikaanse   

_ wordt om tegen. de voorgeschreven dagelikse 

_(b) Teder zodanig lid van de oude macht dat niet inge-. 

Instelling en 
samen- 
stelling 
van de 
Zuidatri- 
kaanse 
Staande 
Macht 
Reserve.
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Permanent Force’ Reserve, or to serve in that 
reserve after his thirty-fifth year ; 

(0) all other citizens, except members of the Coast 
: Garrison Force, Active Citizen Force, or Royal Naval 

Volunteer Reserve who fulfil the prescribed conditions| 
as to age, physical fitness and military experience, 
and who are deemed suitable and engage themselves 
for service therein. 

(2) Members of the South African Permanent Force Reserve may be required to undergo short courses of. training and in. struction, and to report themselves at such times and places 
’ 

(3) Any member of the South African Permanent Force Re- 
serve may, under the instructions of the Minister (or, in time 
of war by proclamation in the Gazette), be called out at any 
time for any duty with the South African Permanent Force 
and be employed in or with that force or any portion thereof 
under the same conditions as if he were a serving member of 
that force. 

(4) The remuneration and conditions of service in the South 
African Permanent Force Reserve shall be as prescribed. 
Members of that Reserve while undertaking or in respect of 
any service, training or duty in that Reserve, shall be subject 
to the provisions of the Union, Military Discipline Code to. the 
same extent and under the same conditions as if they. were 

“members of the South African Permanent Force. 

tegistration 
f citizens, 

‘uration 
f peaee 
‘aining. 

(5) If a member of the South African Permanent Force 
Reserve is killed on active service, or on duty with the Union 
Defence Forces, or dies owing to wounds, injury received or 
disease aggravated or contracted on or by reason of such service 
or duty, provision shall be made out of the Consolidated 
Revenue Fund of the Union for such pension and gratuities 
and other consideration to his widow and dependents or to 
him as may be provided in like circumstances for members of 
the South African Permanent Force by any Act of the Union 
Parliament in force at the time. 

5. (1) Every person— 

(a). who, being a citizen, attained or attains his seventeenth 
year during any of the calendar years 1921, 1922, 
1923 or 1924, or - 

(6) who became or becomes a citizen and attained or at- 
tains his seventeenth year in any of the years aforesaid 

shall, and is hereby required to, register himself during the 
month of January, 1924,in the manner prescribed under the 
South Africa Defence Act, 1912. , , 

(2) If any citizen who is required, under the preceding sub- 
section, to register himself in the month of January, 1924, is 
outside the Union during the whole of that month, or for any 
other reason is not registered during that month, he shall, if 
he complies with the conditions prescribed for registration after 
that month, be permitted to register ; and the absence or other 
reason shall be a defence to any proceedings for failure to comply 
with the provisions of this sub-section. : 

(3) Any citizen who fails to register himself in accordance 
with the requirements of this section shall be guilty of an 
offence. 

(4) This section shall be read as one with the provisions of 
section. fifty-three of the South Africa Defence Act, 1912, and 
any other provisions thereof ancillary or incidental to that 
section. 

6. (1) The course of peace training in the Active Citizen 
Force shall extend over a period of four years reckoned from 
the first day of July in the year of entry, but subject to such 
conditions as are prescribed. Normally the course of peace 
training shall be completed within four consecutive years but, 
on the grounds ot educational or vocational training or ill health 
there may be prescribed conditions under which permission may 
be granted to complete the full prescribed’ course of peace 

jaan de bepalingen van dit sub-artikel te voldcen.   

Staande Macht Reserve te dienen of om na zijn vijt 
en dertigste jaar te dienen bij die Reserve ; 

(6) alle andere burgers, behalve leden van de Kust- 
garnizoensmacht, Aktieve Burgermacht of Koninklike 
Marine Vrijwilliger Reserve, die voldoen aan de 
vereisten betreffende ouderdom, fisieke geschiktheid 
en militaire ondervinding en die geschikt geacht 
worden en zich verbinden voor dienst daarbij. 

(2) Van leden van de Zuidafrikaanse Staande Macht Reserve 
kan worden verlangd om korte kursussen van oefening en 
instruktie te volgen en zich op de voorgeschrever tijden en 
plaatsen aan te melden, Lo 

(8) Hen lid van de Zuidafrikaanse Staande Macht Reserve 
kan krachtens de bevelen van de Minister (of in tijd van oorlog 
bij proklamatie in de Staatskoerant) te eniger tijd worden 
opgeroepen. voor dienst bij de Zuidafrikaanse Staande Macht 
en tewerkgesteld worden bij of met die macht of een ge- — 
deelte daarvan onder dezelfde voorwaarden alsof hij een ° 
dienstdoend lid van die macht was. 

(4) De soldij en dienstvoorwaarden bij de Zuidafrikaanse 
Staande Macht Reserve zijn zoals voorgeschreven. Leden 
van die Reserve zijn bij het doen, of ten aanzien, van dienst, 
oefening of werkzaamheid in die Reserve, onderworpen aan ‘de 
bepalingen van het Unie Militaire Reglement van Discipline 
in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden alsof Zi] 
leden waren van de Zuidafrikaanse Staande Macht. 

(5) Indien een lid van de Zuidatrikaanse Staande Macht 
Reserve in aktieve dienst of bij *t vervullen van zija plichten 
bi] de Verdedigingsmachten van dé Unie gedood wordt of ten 
gevolge van verwonding, bekomen letsel of in of ten gevolge 
van zulke dienst of plichtsvervulling gekregen of verergerde 
Ziekte overlijdt, wordt uit het Gekonsolideerde Inkomstefonds 
van de Unie voorziening gemaakt voor zodanig pensioen en zoda+ 
nige gratifikaties en andere voorrechten aan zijn weduwe en van 
hem afhankelike personen of voor hemzelf als onder .gelijke 
omstandigheden voor leden van de. Zuidafrikaanse Staande ° 
Macht bepaald mocht worden bij een op dat ogenblik van, 
kracht zijnde Wet van het Parlement van de Unie. = 

5, (1) Iedere persoon— : 
(a). die, burger zijnde, zijn zeventiende jaar bereikt heeft 

of bereikt gedurende de..kalenderjaren 1921, 1922, 
1923 of 1924, of 

(6) die burger werd of wordt en zijn zeventiende jaar 
bereikt heeft of bereikt in een van-de genoemde Jaren, 

moet, waartoe hij hierbij verplicht wordt, zich laten registreren - 
gedurende de maand Januarie van 1924. op-de wijze voor- 
geschreven ingevolge de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912. 

(2) Indien een burger, die ingevolge het vooraigaande: sub- 
artikel verplicht wordt zich, gedurende de maand Januarie 
van 1924 te laten registreren, zich gedurende die gehele maand — 
buiten de Unie bevindt of om een andere-reden niet gedurende 
die maand geregistreerd wordt, dan. zal hem. wanneer hij 
voldoet aan de bepalingen voorgeschreven voor registratie 
na die maand, toegestaan worden-om zich te doen registreren 
en de afwezigheid of andere redenen zullen een verdediging 
opleveren bij iedere rechtsvervolging wegens. verzuim om 

(3) Hen burger die in gebreke blijft om zich te laten registreren 
volgens de vereisten van dit artikel maakt zich schuldig aan 
een overtreding. 

(4) Dit artikel maakt deel uit van de bepalingen van artikel 
drie en vyfiig van ‘de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, 
en andere bepalingen ervan welke dat artikel aanvullen of 
verband ermede houden. 

XVI 

Registratie 
van burgers 

6. (1) De oefeningskursus in vredestijd in de Aktieve Duur van 
Burgermacht strekt zich uit over een: tijdperk van vier jaar cefening in 
gerekend van de eerste dag van Julie in het jaar van inschrij- Vredestijd. 
ving, maar onderworpen aan de voorgeschreven voorwaarden. 
Onder gewone omstandigheden wordt de oefeningskursus in 
vredestijd. voltooid binnen vier achtereenvolgende jaren, 
maar op grond van opvoedkundige of vakopleiding of slechte 
gezondheid kunnen voorwaarden worden voorgeschreven. waar-   onder verlof kan worden verleend om de volle voorgeschreven
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training not later than the last day of June in the sixth year 
from, the date of entry. 

(2): The course of peace training shall include three periods 

of continuous ‘training of which one ‘shall last not more than 

fifty days, and' the other two’ periods taken together not more 

than thirty days. ‘The longest period of training shall, unless 

otherwise prescribed on the grounds of educational'or vocational 

training facilitiés ot of ill health, be undergone during the first 

twelye months of. the four-year period, and shall be reduced 

by ten days in the case, of a citizen who has completed 

his cadet training under‘ the South Africa Defence Act, 

1912) and has attained a prescribed standard: of efficiency in 

drill jand musketry and such other. military subjects. as are 

prescribed , or who satisfies the prescribed competent military 

authority that he is.proficient in horsemanship and rifle shoot- 

ing and 

  

    
    

prescribed standard and is granted by such authority 

written certificate to that effect on a preseribed form. In ad- 
dition to the three periods of continuous training, members of 

Aétive. Citizen. Force. may be required to undergo, as may 

rescribed non-continuous training, during the four-year 

tte 

   

  

   

  per (aforesaid for not; more than a total number of twenty-six 

Uniform and 7 

days, 
  
Training of citizens who have voluntarily entered for 

tfaining and been allotted to a unit selected by them in 

‘of sub-section (1) of section siaty of. the South Africa 

e: Act, 1912, will be carried out in that unit or otherwise 

éntally in such manner'and at such-times and places as 

reéscribed military authority after ‘consultation with the 

anding Officer of the unit may ‘direct.’ 

(3) 
+ peace 

   
   

    
     

  

  7, 41) Uniform clothing for cadet officers and cadets may 

cribed and issued:on such scales and conditions as are pre- contingent. is be pr es ‘ 

allowance |) sexibed and the expense thereof shall be defrayed out of moneys 
for cadets! i: vn vas : \ 

voted by Parlament. 
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‘Subject to financial provision being made by Parliament, 

may be granted in respect of each cadet an annual allow- 

f an amount to be prescribed, and under conditions 

srescribed; in’ order to defray miscellaneous charges and 
ses of cadet. detachments:   8. Notwithstanding anything in. section stz of the 

South: Africa Defence. Act, 1912, contained, boys who are being 

educated at a school at which a cadet detachment has been esta- 
d-may continue while remaining scholars of such a school 

‘receive training as cadets until and including their twentieth 

ir. Any period of such training from the first day of July 
sir seventeenth year may be reckoned in addition to the 

sion made in section. siz.of this Act, as: equivalent to 

eb training in the Active Citizen Force to such extent and. 

nd ; such conditions as are pres¢eribed,- 

I 

  

      
    

The South Africa 
as follows os : 

he L. By the deletion— 

Defence Act, 1912, is hereby amended 

  

   

    

  (i) of section nineteen 5. 

(ii) in section thirty, sub-section (1) of all words from 
and including the words “ and appoint thereto ” 
to the end of the sub-section and of the whole 
of ‘sub-section (2) ; oe , 

(ili) of section sixty-one ; 

(iv) of sub-sections (1) and (2) of section staty-four ; 

‘(v) in section seventy-one of the 
section (3); and! 

(vi) of section seventy-four. eee nen ET 

last ‘sentence of aub- 

As from the fixed day by such amendments and de- 
letions as are indicated’ in the Second Schedule to| 
this Act. 6° | | : 

IL 

i 

/or other tequitements for military’ efficiency ‘accord- 

  

r 

oefeningskursus in vredestijd te voltooien niet tater dah 

de laatste dag van Junie in het zesde jaar na de datum van: 

inschrijving. 
'(2) De. oefeningskursus in vredestijd omvat drie tijdperken:. 

van onafgebroken’ oefening waarvan één niet langer 'duren’ 

mag dan vijftig dagen en de beide andere tijdperken, 

te zamen genomen, niet langer dan dertig dagen. Het. langste 

oefeningstijdperk wordt, tenzij anders voorgeschreven op 

gtond van faciliteiten voor opvoedkundige of vakopleiding of 

op gtond van ‘slechte gezondheid, ondergaan gedurende de 

eerste twaalf maanden van het-tijdperk van vier jaren en wordt 

verminderd met tien dagen in het geval van een burger die zijn 

oefening als kadet ingevolge de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 

1912, voltooid heeft en de voorgeschreven standaard van 

bekwaamheid in dril en geweerkunde en de andere voor- 

géschreven militaire onderwerpen bereikt, heeft, of die ten 

genoegen van de voorgeschreven bevoegde militaire autori- 

teit toont dat hij bekwaam. is in sijden en schieten 

en/of andere vereisten voor militaire bekwaamheid volgens 

een voorgeschreven standaard en van die autoriteit. een 

schriftelik certifikaat ontvangt te dien. effekte op. , een 

voorgeschreven formulier. Boven en behalve de die. tijd- 

perken van onafgebroken oefening kan van.Jeden van de Aktieve 

Burgermacht worden verlangd om, zZoals ‘voorgeschreven, 

afgebroken oefening te ondergaan. gedurende het tijdperk 

van vier jaren voornoemd gedurende een gezamenlik aantal 

van ten hoogste zes en twintig dagen. . 

(3) Oefening van burgers die vrijwillig zijn toegetreden voor 

oefening in vredestijd en die ingedeeld zijn in een eenheid door 

hen gekozen.ingevolge sub-artikel (1) van artikel zesig van de 

Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912,:geschiedt in die eenheid 

of anders regimentsgewijze op zodanige wijze en op zulke tijden 

en plaatsen als de voorgeschreven militaire autoriteit na overleg 

met de bevelivoerende officier van de eenheid kan gelasten. 

7. (1) Uniform-kleding voor kadetofficieren en kadetten 

kan worden';voorgeschreven en. uitgereikt; volgens de voor- 

geschreven s¢halen en onder de voorgeschreven voorwaarden, 

en de kosten daarvan worden bestreden uit gelden door het 

Parlement daarvoor beschikbaar gesteld, 
(2) Mits geldelik daarin voorzien wérdt door het Parlement, 

kan ten aanzien van elke kadet een jaarlikse toelage van 
een voor te schrijven bedrag onder. voor te schrijven voor- 
waarden worden toegestaan, teneinde diverse onkosten en 
uitgaven van kadetafdelingen te bestrijden. 

8, Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in artikel 
zes van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, kunnen 
jongens, die hun opvoeding genieten aan een school waar 
een kadetafdeling ingesteld is, voortgaan om, terwijl ij 
scholieren van die school blijven, hun'oefening als kadetten tot 
en met hun twintigste jaar te ontvangen. Hlk tijdperk van 
zulk een oefening vanaf de eerste dag van Julie in hun zeven- 
tiende jaar. kan worden gerekend te gelden boven en behalve 
de voorziening gemaakt in artikel zes van deze Wet, als gelijk 
staande met oefening in vredestijd bij de Aktieve Burger- 
macht-in zodanige mate en onder zulke voorwaarden als 
worden. voorgeschreven. , 

9. De Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, wordt hiermede 
gewljzigd als volet:— - 

I. Door schrapping— 
(i), van artikel negentien ; 

(ii) in artikel deritg, sub-artikel (1) van alle woorden 

daartoe volgens .zijn oordeel ”’ tot aan het einde 
van het sub-aitikel, en van het gehele sub- 
artikel (2); - 

(iti) van artikel een en zestig ; 
(iv) van sub-artikels (1)en (2). van artikel vier en 

sesteg ; . 

(v) in artikel een, en zeventig, van de laatste zin van 
|. sub-artikel (8); en 

(vi) van artikel vier en zeventig. 
If. Vanaf de bepaalde -dag, door, zulke wijzigingen en 

schrappingen als aangetoond zijn in de Tweede 
Bijlage tot deze Wet. |. 

Uniform- 
toelage en 
toelage voor 
bijkomende 
uitgaven 
voor 
kadetten. 

Verlenging 
van de 
diensttijd 
van 
kadetten. 

Wijziging 
vande Zuid- 
Afrika Ver- 
dedigings 
Wet, 1912. 

vanaf en met inbegrip van de woorden “en |
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Til. In section seventy-nine by the deletion: of the words) 
* Coast Garrison Force, the Active : Citizen Force and 
the Citizen Force Reserve.” and the. ‘substitution of 
the words “ Union Defence Forces ””. 

IV. In section one hundred and _ three by making the 
existing section a sub-section (1) ‘and adding thereto: 
the following new paragraphs— 

(d) in, any manner supplies intoxicating liquor for! 
other than medicinal purposes to any cadet in 

_ uniform or to any citizen in uniform who is under- 
going the course of peace training referred to in 
section siaty-four ; ; 

(e) is found in possession of intoxicating liquor within| ° 
a camp, barracks or cantonments used for the, 
training or exercise of cadets or of citizens under-|' 
going the course of peace.training referred to in|: 
section sizty-four, unless such liquor is intended tol: 
be used solely for medicinal purposes ; 

(f) when an order purporting to be issued by a com-|' 
petent military authority restticting or forbidding!’ 
unauthorized persons entering or remaining] 
within a military camp, barracks or cantonments 
for the training and. exercise of members of the i 
Union Defence Forces or of the cadets has been i 
posted at the offices of the Magistrate or at thel. 
police station or in some other public place| 
enters or attempts to enter or remains within such| 
camp, barracks or cantonments except under the] 
authority of a competent military authority, or} 
knowingly aids or abets. any. person, to remain 
within the said camp, barracks or cantonments|: 
contrary to such order ; 

and by adding the following new sub-sections a 

(2) The provisions of paragraph (f) of sub-section (1) 
shall have effect notwithstanding: that a person 
may have in his possession a railway ticket or] 
pass issued under any law or regulation entitling 
him to. travel to ot from a railway station or}. 
siding within such camp, barracks or cantonments.|, 

(3) In any prosecution for a contravention of para-|' : 
graph. if) of sub-section (1) of ‘this section thel!. | 
onus shall lie upon the accused of proving’ that] 
the accused had authority’ to enter or remain 
withi:. a military camp; ‘barracks or canton- 
ments, sO 

V. By the amendment of section one hundred and mine 
_as follows— , 

ii) by the insertion after the words “ ninety-four ” 
in paragraph (i) of sub-section (1)-of the following ‘ 

or paragraph (d) or. (e) of sub-section (1)}. . words **. 
of section one hundred and three?’ . 

(ii) by the addition of the following sub-section :— |: 

(4) If an accused who is licensed. to sell intoxi- F 
cating liquor is convicted of a.,contravention 
of paragraph (d) or (e) of sub-section (1) off ;. 
section one hundred and three the court may,]| | 
in addition to any other penalty which. it may] | 
impose, grant an order cancelling the licence| 
of the accused. 

VI. By the amendment of section one hundred and fourteen 
as follows— 

lawful for any member of the Defence Forces to 
assign ”’ the words “‘ without the approval of the 
Minister or any person thereto authorized: by the, 

|: 

  

    

. yolgt:— 
(i) by inserting after the words. it shall not bel’:   Minister.” ; 

  

“TH. Door’ in ‘artikel negen en: zeventig te schrappen. de 
woorden.“ Kustgarnizoenstiacht, ‘de Aktieve Burger- 

‘macht en de Burgermacht-Reserve” en te -vervangen 
door “ Verdedigingsmachten:van de Unie ”. 
Door'in' artikel honderd en drie het bestaande artikel 
te maken tot cén ‘sub-artikel’ (1) en daaraan de 

‘volgende’ nieuwe paragrafen toe te voegen:— 
| (d) op enigerlei’ wijze stérké drank. verschaft’ voor 

_ | andere dan geneeskundige doeleinden aan een 
kadet in uniform of’ aan “een ‘burger in uniform 
die de in artikel vier en zestig-bedoelde oefenings- 
kursus in vredestijd-ondergaat'; = 

(e) in ‘het .bezit gevonden wordt van sterke drank 
-binnen: een kamp, barakken of kantohnementen 
gebruikt voor de oefening of. eksersitie. van 
kadetten of van burgers die de-in artikel vier 

. en zestig bedoelde. oefeningskursus in vredestijd 
_ondetgaan, tenzij .zulke drank bestemd is om 

, uitsluitend voor geneeskundige doeleinden gee 
. "° bruikt te worden ; 
(f) wannéer een order,, welke heet uitgevaardigd te 
-. . #ijn door een bevoegde militaire autoriteit onge- 

oorlodfde pexsonen beperkende of verbiedende 
-om te, gaan of. te blijven. binnen een militair 
kamp,' barakken of kantonnementen ‘voor de 
oefening en eksersitie van leden: van de Unie 
Verdedigingsmacht of. van de kadetten, aange- 

_plakt is aan de kantoren van de magistraat of 
‘aan het politiékantoor of op een andere openbare 
plek, zodanig kamp, barakken of kantonnementen 
binnen gaat of tracht binnen te gaan of erin 
blijft:-behalve op gezag van een bevoegde militaire 

“Iv. 

autoriteit ; of desbewust enige persoon behulpzaam 
is of opstookt om binnen gemeld kamp, barakken | - 

zulke: order ; 
- en door de volgende nieuwe sub-artikels toe te voegen, :— 

(2) De bepalingen van paragraaf (f) van sub-ariikel 
_ (1) zullen van kracht zijn niettegenstaande dat 

een persoon in bezit moge zijn van een spoor- 
kaartje of verlofpas uitgereikt onder enige wet of 

of kantonnementen te’ blijven in strijd met 

_, Inenten. - |, Ce, . oe 
(3) In enige rechisvervolging wegens een. overtreding 

van paragraaf, ({).van sub-artikel. (1), van dit - 
artikel, rust de bewijslast op de beschuldigde dat 
hij, machtiging had om binnen een militair kamp, 
barakken. -of . kantonnementen te gaan of te 

blijven. , re 
. Door wijziging van artikel honderd en negen als volgt :— 

- (i) door invoeging’ achter de -weorden “vier en 
negentig ” in: paragraaf:(i) -van sub-artikel (1), 
van, de, volgende woorden.“‘ of paragraaf.°(d) 
of (e): van sub-artikel (1) van artikel honderd 
en drie”’. 

_ (ii) door toevoeging van het volgend sub-artikel :—- ? 
_“&) Indien ‘een beschuldigde, die een ‘licentie 

van paragraaf (d) ‘of (¢) van sub-artikel’ (1) 
van artikel honderd en drie, kan het hot, 

. benevens. enige andere ‘straf-welke ‘het moge 
opleggen, een order verlenen tot intrekking 

| van de licentie van de beschuldigde”. 
' VI. Door wijziging. van artikel honderd en veertien als 

  

| (i) door invoeging na de woorden “Geen-lid.van de 
| Verdedigingsmacht zal gerechtigd zijn.” wan de 

| woorden ‘‘om zonder de goedkeuring van de 
| Minister of een“door de Minister daartoe gemach- 

tigde persoon ” ; 

regulatie hem het recht geyend om te reizen, naar 
of van-een spoorwegstation. of spoorweghalte: : 
binnen zodanig kamp, -barakken of kantonne-' 

houdt voor de verkoop van sterke drank, 
‘veroordeeld wordt wegens een overtreding. 

XTX
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. Gi) by the addition at the end of the section of the (ii) door toevoeging aan het einde van het artikel 

following sentence :— van de volgende volzin. :— 

Notwithstanding anything in any other Act con- Niettegenstaande andere wrotbelil ot Pepalingen 

tained, no stamp duty shall be payable in behoeft geen zegelbelas de bya Svan 
respect of the receipt of pay or allowances den ten aanZzien el de on ve V “Te. 

by any members of the Union Defence soldij of toelagen door leden van de Verde- 
Forces in time of war; or in time of peace, digingsmachten van ee in tijd ve 

in respect of ‘the receipt of such pay or oorlog, of in vre eat en Was of ¢ in e 
allowances by any members of those forces _ ontvangst van zodanige soldij of toelagen 

other than the South African Permanent door leden van die machten niet zijnde de 
- Force Zuidafrikaanse Staande Macht. a 

. VII. Door wijziging van artikel honderd vier en twintig 
VII. By the amendment of section one hundred and door de woordbepaling van “burger ”’ te schrappen 

twenty-four by the deletion of the definition of en te vervangen door de volgende woordbepaling :— 
“citizen” and the substitution therefor of the follow- « Burger’ betekenen ieder mannelik Brits onderdaan 

ing definition :— in de Unie niet zijnde een Brits onderdaan 

' “eitizen ” shall mean any male British subject dienende in Zijn Majesteits Koninklike Marine, 

in the Union other than a British subject -geregelde troepen of Koninklike Luchtmacht of 

serving in His Majesty’s Royal Navy, Regu- in dienst bij de persoonlike staf van de Goever- 

lar Military Forces or Royal Air Force or neur-generaal van de Unie. Het sluit in een 

employed on the personal staff of the ieder in de Unie gedomicilieerd en behorende 

Governor-General: of the Union. It shall _tot de reserve’ van die troepen of tot Zijn 

include any person domiciled in the Union Majesteits hulptroepen, doch wanneer de 

i and belonging to the Reserve of those diensten van zo iemand gevorderd worden door 

i. forces, or to His’ Majesty’s Auxiliary Zijn Majesteits Regering voor dienst buiten de 

a Forces, but if the services of any such - Unie in een van deze reserve- of hulptroepen, 

, "person are required by His Majesty’s Gov- dan kan de Minister die persoon van dienst 

| ernment for duty outside the Union in any onder deze Wet vrijstellen voor zolang hij aldus 
po of these Reserve or, Auxiliary Forces, the). nodig is. 

, inister may exempt that person from _ : . . mo 
Ministe unde this ‘Aat for as long ag he is 10. (1) De Minister ig bevoegd van tijd tot tijd onder Zijn Verbod van 

V go required. " hand orders uit te vaardigen, de tocgang verbiedende of be- toegang tot 

see fo _ . . |perkende van alle personen, tot enig militair kamp, barakken militaire en 

Prohibition |. 10. (1) It shall be lawful for the Minister from time to time] of ander terrein voor militaire docleinden gebruikt, of tot een frroin. 
of access to | to issue under his hand orders prohibiting or restricting the 
military and ; Seah 
naval ‘access of all persons to any military camp, barracks or other 
dremises. | premises used for military purposes or to any naval dockyard, 

barracks or other premises used for naval purposes. 
_ (2) Any person who enters or remains within such premises 
contrary to the prohibition or restriction contained in an order 
made under this section shall be guilty of an offence. 

Navaland ©, 1]. (1) No licence moneys, tax, duty or fee (other than 
military in- ' customs or excise duty where leviable by law) shall be payable 
stitutes tobe hy any person under any law or bye-law in respect of any 
exempt from: | : : : A : 
licences, ete!’ Certified canteen in or in connection with any camp or station 

“| for any part of the Union. Defence Forces or in connection 
“with any naval station in the Union or in respect of any 
, article on sale at such a canteen. 
':' (2) The production of an. official document bearing the 
i Minister’s signature and indicating that he has certified the 

canteen shall be sufficient evidence that it is a canteen falling 
| within this section. 

| (8) For the purposes of this section “canteen ” includes any 
“mess or garrison or regimental’ institute or any premises 
temporary or permanent used for providing recreation, re- 
freshment or articles of necessity solély for members of the 
“Union. Defence Forces or of His Majesty’s Naval Forces or 
‘for the families of such members. — 

Inter preta- +12, This Act shall be-read as one with the South Africa 
tion of terms. Defence Act, 1912, and any expression to which in and for the 

‘purposes of the South Africa Defence Act, 1912, a meaning 
‘has been assigned, shall, when used in this Act, bear the same 

meaning. 

Short tive. _ 13. This Act may be cited ‘for all purposes as the South 
“Africa Defence Act Amendment Act, 1922. 

. : : ‘ terreinen. 
marinewerf, barakken of ander terrein voor marine doeleinden: 
gebruikt. : 

(2) Ieder die zodanig terrein betreedt of daarbinnen blijft 
tegen het verbod of de beperking vervat in een order uit 
kracht van dit artikel uitgevaardigd, maakt zich schuldig aan 
een overtreding. 

Il: (1) Geen licentiegelden, belasting, recht of betaling (be- yarine on 
halve invoer- of aksijnsrecht waar dat volgens wet hefbaar is) militaire in- 
is betaalbaar door wie ook ingevolge een wet of verordening stellingen t 
ten aanzien van een gecertificeerde winkel-in of in verband worden 

met een kamp of station voor enig deel van de Verdedigings- vrijgesteld 
P 8 81088- yan licentie 

machten van de Unie, of in verband met een marine station enz. 
in de Unie of ten aanzien van enig artikel dat in zulk een 
winkel te koop is. 

(2) Het tonen van een ambtelik dokument onder de hand- 
tekening van de Minister en aangevende dat hij de winkel 
heeft. gecertificeerd, is voldoende bewijs dat het een winkel is 
vallend onder dit artikel. 

(3) Voor de doeleinden van dit artikel sluit “ winkel’’ in 
een gemeenschappelike tafel of garnizoens of regiments in- 
stelling of een perceel dat tijdelik of bij voortduur gebruikt 
wordt voor het verschaffen van ontspanning, verversingen of 
benodigde artikelen alleen voor leden van de Verdedi- 
gingsmachten van de Unie of van “ijn Majesteits marine 
troepen of voor de gezinnen van zulke leden. 

12. Deze Wet maakt. deel uit van de Zuid-Afrika Verdedi- woordbepe 
gings Wet, 1912, en elke uitdrukking waaraan im en Voor ling. 
de doeleinden van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, 
een betekenis gegeven is, heeft, wanneer in deze Wet gebezigd, 
dezelfde betekenis. 

18. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald gone titel   als de Zuid-Afrika Verdedigings Wet Wijzigings Wet, 1922.



First Schedule. 
NjiMINAL VALUE PER ANNUM OF PENSIONABLE ALLOWANCES FOR THE RECKONING OF PHNSIONABLE EMOLUMENTS 

UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION two. 

  

  

  

  

            

ALLOWANCES. 
Rank. — 

Lodging. | Fuel and | Rations. | Uniform. | Medical. | £Total. 
Light. 

£s.d £sid. £ sd £ sd./-£ s. d. &£ os. d 
Trumpeters oe oe 

Apprentices .. . .. \ Single 18 5 0); 9°2 6) 3610 0j-13 13 9 6 1 8 83 12 11 
Privates oe s :. { Married 45 12. 6/18 5 0] 5415 0; 18138 9,12 3 4}144 9,7 
Lance Corporals we : We 
Corporal oe . -. | Single. 21°510/} 9 2 6; 3610 0/ 1318 9] 6 1 8] 86 13 ¥9 
Lance Sergeant .. -» f Married * 60 3 9; 18 5 0} 5415 O/ 1813 9; 12 83 41149 010 
Sergeant ws oe .. Single 25 17 1 9 2 6; 3610 0); 1313 9; 6 1 8] $1 5 O 

Married 59 6 3/18 5 O0/| 5415 0) 1313 9/12 3 4/158 3 4 
Staff Sergeant oe .. Single 27 7 6; 9 2 6/3610 0/1313 9; 6 1 8] 9215 5 

— Married 63 17 6) 18 5 0/5415 0; 1313 9/12 38 4] 162214 7 
2nd Class Warrant Officer... | Single 3118 9/ 9 2.6); 3410 0/1318 9/| 6 1. 8) 9746 8 
Ist Class Warrant Officer .. Married 68 8 9/18 5 0; 5415 0}-13 138 9; 12 3 4 | 167? 
Lieutenant .. -. | Single 3610 0/ 9 2 6] 3610 0 — 6 1 81 88%4 2 

Married 82 2 6/18 5 0; 3610 0}. —_ 12 3 4/1 149 £0 10 
Captain oe oe .. Single 5415 0/ 9 2 6; 3610 0 — 6 1 8/ 10629 2 

Married i00 7 6/18 5 0} 3610 0 — 12.3 4 | 167.°5 10 
Major oe . .. Single 63 17 6/ 9 2 6; 3610 0 —_— 6 1 8/115 11. 8 

te Married 1i8 12 6/18 5 07} 3610 0 —_ 12 3 4.) 185510 10 
Lt.-Colonel (Regimental) .. 
Lt.-Colonel (Staff) .. 4 Single 730 0; 9 2 6/3610 0 — 6 18112414 2 
Colonel . . Married 136 17 6; 18 5 Oj; 8610 - 123 4] 403 18 LO 
Brigadier-General | | a 

  

  

  

Eerste Bijlage. 

NoMINALE WAARDE PER’ JAAR VAN PENSIOENDRAGENDE TOELAGEN VOOR HET BEREKENEN VAN PENSIOEN- ¢] 
DRAGENDE EMOLUMENTEN ONDER SUB-ARTIKEEL (3) VAN ARTIKEL twee... 3 bist 'ebi 28 

  

  

  

          

4 
TOELAGEN. 

Rane. | : : 
rr : Logies. Brandstof | Rantsoen. | Uniform. | Genees- Totaal. So 

en Licht. kundige. 

£ s.d. £ os. d. £ os. d. £ os. d. £ os. dy £os. d 
Trompetters . os I a 
Leerlingen .. .. -. | Ongehuwd 1g 5 0; 9 2 6] 3610 0/1313 9; 6 1 8]. 83 12 11 
Manschappen - -. ~ Gehuwd 45.12 6/18. 5 0/| 5415 0;13 138 9); 12 3 4) 144 9°7 
Lanskorporaals oe . | 

~ .Korporaal .. a -, | Ongehuwd 21 510/ 9 2 6/3610 0/1313 9; 6 1 8] 86138 9 
Lanssergeant . .. f Gehuwd 50 3 9/18 5 0/5415 0/13 138 9;12 3 4)]-149 O10 
Sergeant a e -. Ongehuwd 25.17 1); 9 -2 6; 3610 0/13.13 9! 6.1 8; 91 5 O 

Gehuwd 59 6 3/18 5 0! 5415 0/1318 9112 38 4); 158:3 4 
Stafsergeant . +. Ongehuwd 27 7 6; 9 2 6/ 3610 0/1313 9} 6 1 8] 9215 5 

, Gehuwd 63.17 6/18 5 0} 5415 0/13 138 9/12 8 4) 16214 7 
2de Klas Adj. Onderofficier | Ongehuwd 3118 9/.9 2 6; 3610 0} 1313 9! 6 1 8] 97 6 8 
iste Klas Adj. Onderofficier f Gehuwd 68 8 9/18 5 0; 5415 0] 1313 9,12 8 4] 167 5 10 

Luitenant +e ».  Ongehuwd 3610 0| 9 2 6); 3610 0 — G6 1 8] 88 4.2 
: : Gehuwd 82 2 6/18 5 0; 38610 0 — 12 3 4] 149° 010 

Kapitein we oe ..  Ongehuwd 5415 0/ 9 2 6/] 3610 0 — 6 1 8/106 9 2 
Gehuwd 100 7 6/18 5 0; 38610 0 — 12 3 4/167 510 

Majoor +. +. -» Ongehuwd 6317 6; 9 2 6; 3610 0 — 6 1 8; 115 11 8 
: Gehuwd 118 12 6;18 5 0; 3610 0. —_— 12 3 4) 185 10 10 

Luit.-Kolonel (Regiments) yO 
Luit.-Kolonel : (Staf) -. | Ongehuwd 73 0 0/ 9 2 6 | 36 10 0 — , 6 1 8/124 14 2 
Kolonel .e s -- >» Gehuwd 136 17 6/18 5 0| 3610 0 — ', $12 3 4} 203 15 10 
Brigadier-Generaal . . | |   
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Second Schedule. 

SECTIONS OF THE SOUTH AFRICA Derence Act, 1912, WHICH IN ACCORDANCE 

WITH SECTION nine (II.) ARE DELETED OR AMENDED 4S ¥ROM THE FIXED 

Tweede Bijlage. 

ARTIKELS VAN DE ZUID-AFRIKA Vurpapreres Wer, 1912, WELEKE VOLGENS 

ARTIKEL negen II, GESCHRAPT OF GEWIJZIGD WORDEN MET INGANG 

VAN DE BEPAALDE DAG, 
  

No. of., 
Marginal ‘Note. 

_ Extent of deletion or 
amendment. 

No, van 
artikel. Kanttekening. 

Omvang van sehrapping of 
wijziging. 

  

Section. - 

Hieven : ee 

Twelve '.. 

Twenty .. . 

Twenty-five ee 

ot 
Twenty-seven «s+ 

Twenty -cight oe 

Thirtysnine —«. 

Forty 
I 

‘|. 

| 

One hundred and 
sinteen, 

    

Constitution of Perma- 
nent Force. 

The’ South African 
Mounted Riflemen. 

The Citizen Foree Re- 
serve, 

Field and Police Re- 
serves, South African 
Mounted Riflemen. 

Veteran Reserve - 

General powers of Go- 
vernor-General, 
Engagement. and ser- 
vice in the Permanent 
Force, . 

Employment in Public 
Service of retired 
members of the Force. 

Regulations .. .   

The deletion of the whole, 

The deletion of: the whole. 

The deletion of the words 
‘Field Reserve to the South 
African Mounted Riflemen as 
hereinafter provided ”’ occurr- 
ing in | the third sentence 
after the words “unless en- 
gaged for the” and the sub- 
stitution: therefor of the words 
** South : African Permanent 
Force Reserve.” 

The deletion after the words 
“unless! engaged” occurring 
in the last sentence of sub- 
section ( 1) of the words “as 
hereinafter provided for the 
Police Reserve to. the South 

African, | | Mounted ‘Riflemen ” 
and ‘the! substitution therefor 
of the words “for the South 

African, ‘Permanent Force Re- 
serve.” : 

The deletion of the whole. 

The deletion of the words 
“Police Reserve’? and the 

‘substitution therefor of the 
words ‘South African Per- 
manent Force Reserve.” 

The deletion of paragraph (1). 

The deletion of the words 
“ Field Reserve to the South 
African Mounted Riflemen es- 
tablished under this Act” and 
the substitution therefor of 
the words 
Permanent Force Reserve.” 

The deletion of the following 
words ‘« Field Reserve of the 
South African Mounted Rifle- 
men” and “ Field Reserve to 
the South African Mounted 
Riflemen”’ and in both eases 
the substitution therefor of the 
words “:South African Perma- 
nent Force Reserve.” 

The deletion in paragraph (9) 
of the words ‘ regiments of 
the South African Mounted 
Riflemen and of the Police 
Reserve ?’ and the substitution 
therefor: of. the words “the 
South African Permanent 
Foree and the South African 
Permanent Force Reserve.” 

“South African] 

Ell os . 

Twaalf .- oe 

Twintig os 

Vijf en twintig.. 

Zeven en. tivintig 

icht en twintig.. 

Negen en dertig 

Veertig « oe 

FAlonderd zestien     

Samenstelling van de 
Staande Macht. 

De Zuidafrikaanse Be- 
reden Schutters. 

De Burgermacht Re- 
serve, 

Veld en Politiereserven 
van. Z4uidafrikaanse 
Bereden Schutters. 

Oudgedienden reserve. 

Algemene macht van 
Goeverneur-generaal. 
Benoeming en -dienst 
bij de Staande{Macht, 

In Staatsdienst neming 
van afigetreden leden 
van de macht, 

Regulaties .. e.   

Schrapping van het -geheel. 

Schrapping van het geheel. 

Schrapping van de woorden 
“Veldreserve van de Zuid- 
afrikaanse Bereden Schutters, 
zoals hierna bepaald,” voor- 
komende in de derde zin 
na de woorden “ tenzij ver- 
bonden voor de” en ver- 
vanging ervan door de woorden 
“ Zuidafrikaanse Staande 
Macht Reserve.” 

Schrapping na de woorden 
“tenzij verbonden’’ voorko- 
mende in de laatste win ‘van 
sub-artikel (1) van de woorden 
“coals hierna bepaald voor 
de Politiereserve van de Zuid 
afrikaanse Bereden Schutters ”’ 
en vervanging ervan door de 
woorden ‘‘voor de Zuidafri- 
kaanse Staande Macht ‘Re- 
serve.’ 

Schrapping van het geheel. | 

Schrapping van de woorden 
“ Politie Reserve’’, en ver- 
vanging ervan door de weorder 
“ Zuidafrikaanse Stadnde 
Macht Reserve.” 

Schrapping van paragraaf (1). 

Schrapping van de woorden 
** Veld-Reserve van de Zuid- 
afrikaanse Bereden Schutters, 
krachtens deze Wet opgericht ”’ 
en vervanging ervan door de 
woorden * Zuidafrikaanse. 
taande Macht Reserve.” 

Schrapping van de volgende 
woorden, “ Veld-Reserve van 
de Zuidafrikaanse Bereden 
Schutters ” en “* Veld Reserve 
bij de Zuidafrikaanse Bereden 
Schutters’? en vervanging 
ervan in beide gevallen door 
de woorden ‘“ Zuidafrikaanse 
Staande Macht Reserve.” 

Schrapping in paragraaf (g) van 
de woorden “regimenten van 
de JZuidafrikaanse Bereden 
Schutters en van de Politie- 
reserve,” en vervanging ervan 
door de woorden “de Zuid- 
afrikaanse Staande Macht en 
de Zuidafrikaanse - Staande 
Macht Reserve.” 

 



   

tate of 
notmal 
income tax. 

Rate of 
super-tax. 

Short title. 
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No. 23, 1992.4 

ACT 
To fix the rates of normal income tax and super-tax 

in respect of the twelve months. ended:the thirtieth 
day of June, 1922. 

  

XXL 

   
No. 23, 1922.] 

  

WET 
Tot vaststelling van het bedrag van normale inkomste- 

belasting en superbelasting voor de twaalf maan- 
den lopende tot.de.dertigste dag van. Junie 1922. 

  

KyITgENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 7 

L. In accordance with sub-section (3) of section five of the 
Income Tax (Consolidation) Act, 1917 (Act No. 41 of 1917), 
there shall be levied in respect of every taxable income (as 
in that Act defined) which has accrued to or in-favour of any 
person during the twelve months ended the thirtieth day ‘of 
June, 1922, an income tax (referred to in that Act as normal 
tax) at the rates specified in sub-section (1) of section one, 

Act Further Amendment. of the Income Tax (Consolidation) 
Act, 1921 (Act No. 29 of 1921). 

4. In accordance with sub-section (4) of section twenty-five 
of the Income Tax (Consolidation) Act, 1917 (Act No. 41 of 
1917), there shall be levied in respect. of every income subject 
to super-tax (as defined in section twenty-six of that Act, ias 
amended by. the Income Tax (Consolidation) Act Amend- 
ment Act, 1919 (Act No. 39 of 1919), which shall have accrued 
to or in favour. of any individual during. the. twelve montis 
ended the thirtieth day of June, 1922, a super-tax. at the rati 
specified in sub-section (2) of section one of the Income Tax 
(Consolidation) Act Further. Amendment Act, 1921 (Act No. 
29 of 1921). 

3. This Act may be cited for all purposes as the Incon 
Tax Act, 1922. 

    

{(Wet No, 29 van 1921). 

    

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

als volpt :— 
aren dda anhecartile 2) ean geht] anf are 1, Bedrag van 1. Overeenkomstig sub-artikel (3) van artikel of van de normale 

Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (Wet No. 41 inkomsto- 
van 1917) wordt er ten opzichte van de belastbare inkonwten belasting. 
(zoals in die Wet omschreven) opgekomen aan of ten gunste 
van enlg persoon gedurende de twaalf maanden Jopende tot 
de dertigste dag van Junie 1922, een inkomstebelasting (in 
ie Wet genoenid de normale belasting) geheven van de. be- 
dragen omschreven in sub-artikel (1) van artikel een van de 
Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzigings 
Wet, 1921 (Wet No. 29 van. 192i). 

2, Overeenkomstig sub-artikel (4) van artikel vijf- en twintig Bedrag van 
van de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (Wet. No. bokaati 
41 van 1917) wordt er geheven ten opzichte yan de aan super- °°284P8 
belasting onderhevige inkomsten (als omschreven in artikel 
zes.en twinteg van die Wet zoals gewijzigd door de Inkomste- 
belasting (Konsolidatie) Wet Wijzigings Wet, 1919 (Wet No. 
39. van 1919) opgekomen aan of ten gunste van individnéle 
personen gedurende de twaalf magnden lopende.tot de dertigste 
dag van Junie 1922, een superbelasting van de.bedragen om- 
schreven.in sub-artikel (2) van artikel een van de Inkomste- 
belasting (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzigings Wet, 1921      3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Inkomstebelasting Wet, 1922, ,



<x1V 

To provide for the payment of bounties on iron and 

‘steel produced in the Union from ores mined 
therein. 
  

(Introduced by the Mintsrer or Minus anp [npusrrius.) 
        

  

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

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :-— 

1, Subject to the provisions of this Act and. the regulatiwns, 

the Governor-General may authorize payment, oub of the 

Consolidated Revenue Fund, of bounties for any financial year 

and at the rate indicated in the Schedule to this Act, 1 respect 

of pig iron and steel produced in the Union from ores mined 

in the Union: 

Authortly 
to pay 

bounties. 

Provided that such bounties shall only be paid if the Minister 

is satisfied, on data supplied to him by the producer, that the 

plant for the production of such pig iron or steel is capable 

of producing at least fifty thousand tons per annum of such 

pig: iron, or steel, as the case may be: 

Proviled further that where any scheme for the production 

of pig iron or steel is submitted to the Minister and the Min iwber 

is satisfied that it is desirable to make advances to the producer 

prior to the stage of production having been reached, the 

Governor-Genéral may advance such sum as he may deem 

requisite, not exceeding in any one year the amount of bounties 

which the producer is capable of obtaining in one full year of 

production : 

   

Provided also that in all cases in which such an advance is 

made, the Minister shall within fourteen days of the making of 

the advance, if Parliament is then in session, or, if Parliament 

is not then in session, within fourteen days after the commence- 

ment ofits next ensuing session, lay a statement upon the Tables 

of ‘both -Houses of Parliament showing the amount of the 

advance and the reasons for such advasice, together with a 

report by the board on each advance made. 

Particulars 2+ Hvery producer who desires to obtain a bounty under this 

to be Act shall, before commencing the production of pig lron or 
furnished by steel, give notice in writing to the Minister of bis intention 
producer. : to commence such production and shall also furnish particulars 

of: _ 

(a)' the name of every person why, or of the partnership 
or company which, will be the producer ; 

(6)! the place at which such production is to be carried on ; 

(c): the estimated productive capacity of the plant ; 

(d)' the amount expended in the erection of the plant ; 

(ce): the amount and nature of the capital of the under- 
taking ; 

“=: (f) the date when producing operations will commence ; 

(7) in thescase of a registergd company, the law under 
which it was registered, the place where its head office 
is situated, and the names of its principal officers ; 

(4) such other particulars as the Minister may require. 

“8, The Governor-General shall have the right to nominate Government : ‘ ’ 
representa. a representative ov the board of directors of any compan ep cneetiae y company 
tion on. to. which it is proposed to pay or to which are being paid 

ee bounties ; and such person shall be a director of the company 
receiving ° Uutil such time as bounties have ceased to be paid to such 
company. ~ company. 

(A.B. 53~'22.] 
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WETSONTW ERP 
Om voorziening te maken voor de betalng van 

premies voor ijzer en staal gefabriceerd im de 
Unie van ertsen ult de mijmen aldaar gewonnen. 

(Ingediend door de Minister van Musnwuzen en Nig VERHELD.) 

HET BEPAALD door Zijn Majesteis de Koning, de Aid 
4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Atrikea, 

als volgt: 
L. Met iuachtnueming van de. bepalingen 

en de regulaties kan do Goeverneur-generaal de betaling 

machtigen uit bet Cekonsolideerde Inkomste:onds yan 

preimies voor ebig financieel jaar en op de schaal aangeduid 

in do Bijlage van deze Wet ten opzichte van ruw tjzer en 

van dese Web Machtiging 

  

     
te betalen. 

|staal gefabriceerd ju de Unie van ertsen uit de mijnen in de 
Unie gewonnen : 

Met dien verstande dat zulke ‘premies.dan. slechts betaald 

worden wanneer de Minister zich vergewist heeft uit de gegevens 
aan hem door de fabrikant veorgelegd dat de bearijfsinnchting 
voor de fabrikage van zulk row ijzer of staal in staat is om ten 
minste vijftig duizend ton row ijzer of staal, naar het geval 
mocht zijn, per jaar te verwerken : 

Met dien verstande voorts dat wanneer cen plan voor de 
fubrikage van ruw ijzer of staal aan de Minister voorgelegd 
wordt en de Minister zich vergewist heett dat het wenselik 
is om-aan de fabrikant voorschotten te verstrekken voordat 
het stadium van fabrikage bereikt is, de Goeverneur-generaal 
zodanige isom kan voorschieten als hij nodig acht, maar 
in geen enkel jaar meer dan het bedrag aan. prenres dat de 
fabrikant in.cen vol jaar van fabrikage kan verkrijgen : 

Met dien verstande mede dat in alle gevallen waar sulk 
voorschot verstrekt is de Minister binnen veertien dagen na 
de voergtrekking van zulk voorgchot, een staat in  beide 
Huizen van het Parlement ter Tafel legh wanneer het Parle- 
ment dan zitting houdt of indien bet Parlement als dan niet 
zitting houdt binnen veertien dagen na de aanvang van aij 
eerstvolgende sitting, aanduidende het bedrag van sulk 
voorschot en de redenen voor zulk voorschot te zamen 
met een verslag van de Raad ten opzichte van elk verstrekt 
voorschot. 

2, Hike labrikant dic premies wenst te verkrijgen krachtens 
deze Wet geeft, v6dr met de fabrikage van ruw ijzer of staal 
aun te vangen, schriftelike kennis aan de Minister van zijn 
vournemen om met zulke fabrikage aan be vangen en verstrekt 
ook de volgende imlichtingen— 

(w) de namen van de petsonen, vennootschap of maat- 
schappi} die de fabrikanten zijn ; 

b) de plek waar zulke fabrikage plaats zal vinden ; 
c) het geschatte verwerkingsvermogen van de bedrijia~ 

lnrichting 5 
het bedrag uitgegeven aan de [oprichting van de 
bedrijfsinrichting ; 

het bedrag en de aard van het kapttaal van de onder- 
neming ; 

de datum waarop aanvang gemuakt zal worden met 
de fabrikage ; 

in het geval van cen veregistreerde mautschappij de 
web krachtens welke hij geregistreerd is, de plek waar 
aiju hootdkantoor gevestigd is en de namen van zijn 
voornaamste alnbtenaren ; 

(h) zulke andere inlichtingen als de Minister verlangen mag. 581 
8. De Goevernewr-generaal heeft het recht om een vertegen- woordiging 

woordiger te benocemen op de raad van dizekteuren van een ees 
maatschapplj waaraan voorgesteld wordt om premies te betalen bestuur van 
of waaraan premics betaald worden en zulke persoon. zal een en maat-_ 
direkteur van de maatschappij zijn, tot tijd en wijle opge- Shepp die 
houden wordt met de betaling van premies aan zulke maat- oubvangt 
schappij. we 

[A.B. 58—'22.] 

  

  Inkehtingen 
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door 
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of books and 
accounts, 

' Minister. 

Returns to 
be laid 
before , 
Parliament. 
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4. The books and accounts of any producer who desires to 
obtain a bounty under this Act shall, so far as they relate to 
the quantities of iron and steel produced or used or the ores 
or ingredients used in such production, be at all times subject 
to examination or audit by an officer authorized thereto by the 

Every application for payment of the bounty shall 
be supported. by a solemn declaration in the form prescribed 
by regulation. 

5. A return shall be prepared by the Treasury ag soon as 
possible after the thirty-first day of March in each year, setting 
forth— 

(a) the name and address of every producer to whom 
bounties were paid during the preceding financial ear ; 

(6) the amount of such bounties ; 
(c) the products in respect of which such ‘bounties were 

granted. 

Such return shall be laid upon the Tables of both Houses: of 
Parliament within thirty days after its preparation if Parlia- 
ment is then in session or, if Parliament is not then in session, 
within thirty days after the commencement of its next ensuing 
session. 

6. The Governor-General may make regulations not incon- 
sistent with this Act, prescribing— 

(a) the forms to be completed and the. conditions to ibe 
observed by a producer in order to enable him to re- 
ceive payment of bounties under this Act ; ‘i 

(6) the times at which and the periods in respect of which 
bounties may be paid to a producer ; 

(c) the specifications or tests of quality of pig izon and steel 
in respect of which a bounty is claimed; . 

(d) the percentage of scrap iron or steel which shall ‘be 
. allowed in the process of production, ce 7 

and generally for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act the generality of this provision not being 
limited by the specific provisions of any paragraph of this 
séction. | 

. 4, In this Act, unless inconsistent with the context—-- f 

“board ” means the. Board of Trade and Industries : i 
““ Minister.’ means the Minister of Mines and Industries ; 
“regulation ° 

this Act. 

8. This Act may be cited for all purposes as the Iron a ad 
Steel Industry Encouragement Act, 1992: 

  

|verstaan onder— 

" means a regulation’ made‘and in force under|’ 
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4. De boeken en rekeningen van cen fabrikant die premies Onderzoe 
wenst te verkrijgen krachtens deze Wet, zijn zo verre ze be- cna boeken 
trekking hebben op de hoeveetheden ijzer en staal gefabriceerd rekeningen # 
of gebruikt of de ertsen of ingredienten gebezigd bij de fabri- _ 
kage, te allen tijde onderhevig aan onderzoek of auditie door 
een ambtenaar daartoe door de Minister gemachtigd. Blk 
aanzoek om. betaling van een premie wordt ondersteund door 
een plechtige verklaring in de vorm bij regulatie voorgeschreven. 

5. Zo spoedig mogelik na de een en dertigste dag van Maart Opgaven 
in elk jaar wordt door de Thesaurie een opgave opgemaakt ¥°°? het > Parlement 
waarln vermeld staat— te worden 

(a) de namen en adressen van elke fabrikant aan! wie gelegd. 
premies betaald werden gedurende het afgelopen 
financiéle jaar ; 

{b) het bedrag van zulke premies ; 
(ec) de fabrikaten ten opzichte-waarvan zulke premies 

betaald werden. . — 
Zodanige opgave wordt in beide Huizen van het Parlement ter 

Tatel gelegd binnen dertig dagen na de opmaking daarvan indien 
het Parlement dan zitting houdt of indien het Parlement alsdan 
geen zitting houdt binnen dertig dagen na de aanvang van de 
eerstvolgende zitting. m ; 

6. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet in Regulaties. 
strijd met deze Wet voorschrijvende— 

(a) de formulieren te worden ingevuld en de voorwaarden- 
te worden in acht genomen door de fabrikanten ten 
einde hen in staat te stellen om betaling van premies 
krachtens deze Wet te ontvangen ; 

(b) de tijden waarop en de tijdperken ten aanzien waarvan 
premies ‘betaald mogen worden aan fabrikanten ; 

(c) de specifikaties of toetsen van kwaliteit van ruw ijzer 
en staal ten opzichte waarvan een premie verlangd 
wordt ; 

(d) het percentage van oud ijzer of oud staal dat gebezigd 
mag worden in het proces van. fabrikage, 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de doel- 
einden en oogmerken van deze Wet, zullende de algemene 
strekking van deze bepaling niet beperkt worden door de 
specifieke bepalingen in enige paragraaf van dit artikel. 

7. Tenzij tegenstrijdig met de samenhang wordt in deze Wet Woord 
~ bepaling. 

“ Raad ” de Raad van Handel. en Nijverheid ; 

_“ Minister” de Minister van Mijnwezen en Nijverheid ; 
“regulatie’ een regulatie gemaaktkrachtens en van 

kracht volgens deze Wet. - ; 
8. Deze Wet kan voor alle"doeleinden aangehaald worden als Korte titel. 

de Wet’ ter; Bevordering van'de [Jzer en Staal Nijverheid, 1922. 

  

    

    
  

  
    Schedule. Bijlage. 

Financial Per ton of pig Per ton of steel | Financieel | Per ton ruw ijzer Per ton staal year, iron produced. produced. jaar. | gefabriceerd. gefabriceer-1. 

Ly Sans nye cries oye 
1924-5 Fifteen shillings Fifteen shillings, | {1924-5 Vijitien shillings Vijition shillings. 1925-6 Fifteen shillings Fifteen shillings. 1925-6 Vijitien shillings Vijitien shillings. 1926-7 Fifteen shillings .. | Fifteen shillings. 1926-7 Vijftien shillings -. | Vijftien shillings. 1927-8 ‘Twelve shillings and six- | Twelve shillings and six- 1927-8 Twaalf shillings en 70s Twaalf shillings en zea pence, pence. 4! | , ponies. pr Pons. 1928.9 Ten shillings .. | Pen shillings. | [1928-9 . | Tien shillings -- | Tien shillings. 
1929-30 Seven shillings and six- | Seven shillings and’ six- 1929-30 Zeven shillings en vex | Zeven shillings en ‘zes pence. pence. ° : ae ,pennies. pennies. 1930-1 Five shillings... .. | Five shillings, 1930-1 Wijf shillings .: | Vijt shillings. 1931-2 Two. shillings and six- | Two shillings and’ gis-|#93!-2 | Pwee shillings en zes | Twee shillings en  zes 

pence, pence. ° !. pennies. pennies. 
i 

\  
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i 

a BILL WETSONTWERP 
To amend further the Exchequer and Aadit Act, Tot verdere wijziging van de Financiewet, 1911 (Wet 

' 4911 (Act No. 21 cf 1911) as amended by the No. 21 van 1911) als gewijzigd door de Fimancre- 

Exchequer and Audit Act, 4911, Amendment wet 1911, Wijzigingswet 1916 (Wet No. 31 van 

| Act, 1916 (Act No. 31 ef 1916). — 1916). 

(Introduced by the Minister op Hinancs.) (Ingediend door de MinisTER van FINnaNcIEn.) 

B* TT ENACTED by the King’s Most Hxcellent Majesty,|ryit HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

the Senate and the House of Assembly of the Union of|#4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika 

South Africa as follows :-— als volgt :—- 

Tnterpreta- 1. In this Act. the expression “ principal Act” means Act 1. In deze Wet betekent de uitdrukking “ Hoofdwet ” Wet Woord- 

tion of No, 21-of 1911 as amended by Act No. 31 of 1916. No. 21 van 1911 als gewijzigd door Wet No. 31 van 1916. — bepaling. 

onme Be oi . 9, Artikel twaalf van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 

Amendment 2. Section twelve of. the principal Act is hereby amended:+|qoor in sub-artikel (2) daarvan de volgende woorden, volgend van artikel 

of ete “hot by; the ‘deletion therefrom in sub-section (2) of the following|op het, woord “ proefopneming ” in dat ‘sub-artikel als gewijzigd ual van 

No. 21 of wares, jwhere they slow ihe words “test anat ” ain that|door Wet No. 31 van 1916, te schrappen :— van 191i, ala 

1811, a5 Sub-seeHion. as amended’ by “et 0. BL of 1916 — “enig deel van do rekeningen van de Administratio en svitied. 
amended. | “any portion of the accounts of the Administration and de inkomsten vrijstellen, die door de volgende ‘de- 

: | the revenues collected by the following departments : partementen geind. worden: De Departementen van 

ik The Departments of Customs and Excise, Inland Doeane on Aksijns, Binnenlandse Inkomsten en 

: Revenue and Posts’ and Telegraphs ‘ Postetij en Telegrafie ”, - 

and thé snbstitution therefor of the. words :— en door daiarvoor in de plaats te stellen de woorden :— 

“6 the whole ot any portion of any or/all of the accounts “het geheel of een gedeelte van een der of van alle reke- 

| referred to in sub-section (1) of this section ”. ningen vrijstellen in sub-artikel (1) van dit artikel 

: 
bedoeld ”. . 

Amendment - 8. Section thirteen of the principal Act is hereby amended| 3, Artikel dertien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 

of section 
thirteen of 
Act No. 21 
of 1911, as 
amended, 

by. the addition, immediately after the word “ himself’, 

‘of the words “subject to the provisions of section twelve”.     

Amendment . 4+ Section twenty-seven of the principal Act is hereby amended 

of section by the addition of the following new sub-section (4) :-— 

a ey (4) The duties imposed upon the Yontroller and Auditor- 

21 of 1911. ’ ' General by this section shall, in the absence of him- 

:  gelf and of the Assistant Controller and Auditor- 

General, be carried out by an officer specially dele- 

gated thereto by the Controller and Auditor-General 

') ' who may delegate one other officer, but no more, 

7 ag an alternate officer to carry out such duties. ‘The 

names of every such officer shall be transmitted to 

the Treasury and to the banks”. 

Amendment. 
—&. Section forty-eight of the principal Act is hereby amended. 

of section |. by the' deletion of the word “three ” in paragraph (a) thereof 

torty-eight of and the substitution therefor of the word“ five’, and by the 

Act No. 21) addition after the words “whichever atnount may be the 

cmended.. “ereater ” of the following words : “ he’ sam mentioned in 

to the extent to which it is-required for capital 
   

     

| greater 
ragraph (a) 

| expenditure may, notwithstanding anything in Chapter IT. 

contained, be issued by the Treasury tothe Administration 

out of the moneys appropriated for railways and harbours 

“and chargeable to loan account.” os 

pa
 

  

r 

Short title, (6, This Act may be cited for all purposes as the Exchequer 

and Audit Act Further Amendment Act, 1922 and shall be 

| read as one with the principal Act. 

[A.B, 54—~'22.] 

— 

  

“ verzekeren ’? deze woorden in te Yaa artikel 
dertien, vain. 
Wet No, 21 
van 1911, ais 
gewijzigd. 

door dadelik na het woord 
voegen: “met inachineming van de bepalingen van artikel 

dwaalf”’. 

4, Artikel zeven en iwintig van de Hoofdwet wordt hierbij] Wijziging 

gewijzigd door toevoeging van het volgende nisuwe sub- van artikel 

artikel (4) :— oointl ie 
: . . wig Vari 

“ (4) De plichten door dit artikel aan de Kontréleur en Wet No. 2t 

Auditeur-generaal opgelegd worden, bij afwezigheid Vr '8t! 
van hemzelf of van de Assistent Kontréleur_ en 

Auditeur-generaal, vervuld door een speciaal ambte- 

naar daarvoor gevolgmachtigd door de Kontréleur 

en Auditeur-generaal die nog een ander ambtenaar, 

maar niet meer dan een, als plaatsvervangend ambte- 

naar, volmachtigen kan zodanige plichten te vervullen. 

De namen van elk zodatig ambtenaar.worden aan de 
Thesaurie en aan de banken wiedegédeeld ”. 

5, Artikel acht’ en veertig van dé Hoofdwet wordt hierbij Wijziging 

gewijzigd door het weglaten van het woord “ drie ” in para- van artikel 

graaf.(a). daarvan en het daarvoor in de plaats stellen van cht on 
h d “ viif 2, d ad hiss citinn . oe ha; _ veerteg van 

et woord “ vijf,” en door de toevoeging nader woorden “naar Wet No. 21 

gelang welk bedrag het hoogste is” van de volgende woor- van 1911, als 

den: “De som vermeld in paragraaf (2) kan voorzoverre gewijzigd. 

hij verlangd wordt voor kapitaal uitgaven, nietbegenstaande 

enige hepaling in Hoofdstuk IT vervat, door de Thesaurie aan 

de Administratie uitgereikt worden wit de gelden bewilligd 

voot Spoorwegen en Havens en belastbaar tegen de lenings- 

rekening.” 

6. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korie titel. 

als de Financiewet Verdere Wijzigingswet, 1922, en wordt 

geacht een geheel uit te maken met de Hooldwet.   
Printed by the Care Toses Lawrren, Cape Town.—C 1072, 

A.B. 84—~'22.]


