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Government Notice._Goevernements Kennisgeving. 
All Proclamations, Administrator’s - and Miscellaneous Notices, 

published for the first. time, are indicated by a x: in: the 
left-hand upper corner, : : 

PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. 

The felowimg Government Notice is published fer general 
information. : Do . 

EK. F.C, LANE, 
. ; Secretary te the Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, Pretoria. 

% No. 129175 

The following terms, which the Union Government . are 
prepared to recommend to Parliament for the admission of 
Southern Rhodesia into the Union of South Africa under the pro- 
visions of section one hundred and fifty of the South Africa Act. 
1909,. Have been communicated to the Secretary of State for the 
Colonies and the Administrator of Southern Rhodesia :— . 

[dist July, 1922. 

Procepvure. 

  

On. the a 
: | hodesia met the Union Government: in a Con- 

Delegation from" Capetown from the 3rd to the 17th of April, 
s to ascertain the terms on which’ the Union 

could | réepared. to weorporate Southern Rhodesia into the 
WOU Ge Phe lose ofa, Conference the Union Government 
Paion. “negotiated and come ¢ provisional agreement with 

the British South Africa Company ass¥Q, the basis on which its 
oe : : naihvaes, of Rhodesia can be 
rights. in respect of the Jand and railwa} porated into ti 
acquired by the Union Government if it is EE ee ec an fe ; ‘edd 
Union! As a result of the Conference and the negoWQyons it were. 
to, the terms of incorporation into the Union are set.0U Shall, 

under, These terms contemplate that Southern Rhodesif-Stall. 

  

under the South Africa Act, become a fifth Province of the Union} 
with te name of Rhodesia. 

The terms.are of a threefold character. Some of them merely 
state or explain the position which will follow from the application 
of. thé: South Africa Act and other Acts of the Union to Southern 
Rhodésia on its becomitig a Province of the Union. In respect of 
them no further action-is required.to be taken either by the 

Union Parliament or Government. A second set of terms depends 

for their fulfilment merely on the executive action of the Union 
Government and do not require any legislative action, Such terms 
the Union Government undertake to carry out on the incorpora- 
tion of Southern Rhodesia, A third set of terms requires legislative 
action, and are these specially contemplated by section one hundred 
and fifty of the South Africa Act, which lays down that the incor- 
poration of Southern Rhodesia into the Union shall take place by 
Orderzin-Council on Addresses from. both Houses of. the. Union 
Parliament. The terms requiring legislative sanction will have 
to be!'embodied in such Addresses, and the Union Government 
undertake to submit and recommend them to Parliament for. its 
adoption, if and when the people.of Southern Rhodesia have. at 
the ‘forthcoming Constitutional. Referendum voted in favour of 
incorporation into the Union. A vote in favour of incorporation 
into! the Union will be an acceptance of all these ‘terms, and for 
the sake of clearness and. convenience they are therefore set out 
belowl.as a whole, so as to show. what the position of Southern 

Rholede will be as a Province of the Union. 1008 

Wycice of the Secretary of. State’ for the Colonies a. 

  

Alle Proklamaties, Administrateurs en -Algemenc Kennisgevingen, 
gepubliceerd voor de eerste. keer, worden gemerkt met 
een in de linkerhoek van Loven. . : 

-DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 
  

_ De volgende Goevernements Keunisgeving wordt ter algemene informatie gepubliceerd. - : ; ELF. C. LANE, 
Sekretaris van de Kerste Minister. 

Kantoor van de Herste Minister, Pretoria. 

x No, 1221.) [31 Julie 1922, 
Onderstaande termen, die de Ume Regering bereid- is aan het Parlement aan te. bevelen voor de-inlijving van Znidelik Bhodosié in de Unie van Y4uid-Afrika, onder de voorzieningen van s¢éktie ' honderd en vtiftig van de Zuid-Afrika Wet, 1909, zijn toegezonden aan de Sekretaris van Staat voor de Kolonieén en de Administra- teur van Zuidelik Rhodesié, , 

Procepurn. 

Op het advies van de Sekretaris van Staat voor de Kolonieén heeft 
een Delegatie-van Rhodesié met de Unie Regering cen Konferentie gehouden, die te Kaapstad plaats vond van, de 3de tot de Wde 
April 1922, Hun. doel was zich te vergewissen van:de voorwaarden 
waarop de Unie bereid zou zijn Zuid-Rhodesié. bij de Unie in te. 
hjven. Na de afloop van de Konferentie is de Unie Regering ook met de Britse Zuid-Afrika Maatschappij in’ onderhandeline ge- 
treden en heeft een voorlopige overeenkomst gesloten betrefiende 
de grondslag waarop zijn rechten op de grond en spoorwegen van 
Rhodesié door de Unie verworvéen zouden kunnen worden, indien Rhodesié bij da Unie ingelijfd wordt. Als een resultaat van de 
dxonferentie en de cenoude onderhandelingen zijn de voorwaarden 
van inlijving bij de Unie hieronder uiteengezet. 

Deze voorwaarden gann uit van het standpunt dat Zuid- 
Rhodesié, ooreenkomstig de Zuid-Afrika Wet, een vijfde Provincie 
van de Unie wordt met de naam van Rhodesié. ‘ 

De voorwaarden zijn van drieérlei aard, ‘Sommige szetten uit- 

  

r~-cen of leggen slechts uit wat de positie zijn zal, die het gevole zal 
viva van de toepassing van de Zuid-Afrika Wet en andere wetten 
varde Unie op Zuid-Rhodesié wanneer het een Provincie van de: 
Unie werdt. Ten opzichte van dezulke behoeven geen verdere 
stappen gehemen te worden door het Unie Parlement of de Rege- 
ring. Hen tweede soortVan-+veorwaarden hangt voor hun vervulling 
slechis af van de uitvoerende handelitigen van de Unie Regering 
en vereist geen handelingen te worden verricht door de wet- 
gevende macht. De Unie Rogering onderneemt deze voorwaarden, 
wit te voeren bij de inhjving van Zuid-Rhodesié.. Een derde soort 
van voorwaarden vereist dat handelingen verricht zullen worden 
doot de wetgevende macht, en zijn dezulke waarop artikel hondend 
en vijftig van de Zuid-Afrika Wet speciaal doelde. Dit a af 
bepaalt dat de inlijving van Zuid-Rhodesié bij de Unie zal plaats. 
vinden bij Order-in-Rade op voordracht van beide Huizen vam 
Parlement van_de Unie. : oe : 

De voorwaarden welke’ hekrachtiging. door de wetgevende macht 
verlangen moeten een deel uitmaken van zulke voordracht en de. 
Unie Regering onderneemt ze aan het Parlement ter aanneming: 
voor te leggen en aan te bevelen, indien en wanneer de bevolking 
yan Zuid-Rhodesié bij het aanstaande konstitutiereferendum -veor 
de inlijving bij de Unie gestemd heeft. Hen besluit ten ounste 
yan inlijving bij de Unie sluit in een aanneming van al deze yoor- 
waarden en duidelikshalve en gemakshalve zijn ze te dier zake in 
hun geheel hierna opgenomen om aan te tonen.wat de positie van 

~Zuid-Rhedesié zijn zal als cen Provincie van-de Unie. 

   

    

   



Lit 

‘T. RerRESENTATION OF SOUTHERN Rawopusra IN rH .Uxrox 
PARLIAMENT. . SEES oa   

(1) House or ASSEMBLY. 

  

(a) Number of Representatives 

Lhe number of. representatives of the fot 
formed the Union was fixed approximately atcérdiig to the number 
of European male adults in each, but the two-smaller Provinces 
were given substantial additional representation in excess of what 
they would have obtained on a-sttict allétihent acéording to popu- 

lation. éd 17 

  

    

  

For example Natal, the smallest 6f-the four, obtain 
members on a population of European male ‘adults of 34,784, or 

one member to every 2046; whereas the Cape teééived one to every 

3285, and ‘the Téansyovl ore to evéry -2058.- “The Wuropean male 
adult ‘population of Southern Rhodesia is 12,085. 

Tt is préposed that Rhodesia shall-be represented by ten mem- 
bers; that this number shall never be reducted in future; that a 

census of European male adults shall be taken ‘svery, five years; 

and that for every 3250 European male adults in’ excéss of 12,085 an 

   

additional member shall be allotted until -a representation .of 17 is. 
obtained, At this point Rhodesia will be in the same position as 

Natal was at the date of Union, and -no further increase in -‘repre- 
sentation will take place until she has attained. to ‘the Union quota, 

i.e. until the proportion of European male adults to members is 
the same as that which obtains throughout the Union. 

  

(b) Qualifications of Menibiers aiid ‘of Voters. 

The qualifications of mémbers of thie House of } 
be as prescribed in thé South Africa Act, i.e. "a meniber must— 

(1) be qualified: to “bé tegisteréd as a votér in ‘orie Of the Pro- 
-vinees (including Rhodesia); 

(2) have resided, for five years within. the Union (including, 
Rhodesia), and : . 

. (3). be.a. British subject of European descent. 

The qualifications of voters as new prescribed by law in Southern 

Rhodesia will be the qualifications ef voters im elections of members 

af the House of Assembly and of. the Rhodesian Provincial Council. 

The ‘present franchise law of Southern. Ruodesia will remain. in 

force until Parliament decides to pass one uniform franchise law 

for thewhele of the: Union. - This ‘will be.noeasy matter, as “is 
proved by the fact that the present four Provinces ‘of the Union 

still continue to. possess the different franchises with which they 

‘entered the Union twelve years ago. It may, therefore, be accepted 

that the existing francliise qitalifications in Rhodesia will continue. 
Tt follows from what is stated above ‘that a ‘pé¥son qualified to he 

yegistered as a voter in Rhodesia ‘may ‘be ‘a “candidate for the 

House of Assembly in any, other Province. ,Thus a woman voter 

in Rhodesia may. bea. candidate for Parliament ‘not only ih Rhodesia 

; Gut also in aby. other P vince. . " erie 

  

  

  

  

    

  

(ce) Delimitation of Electoral ‘Divisions. 

The provisions of the South Africa Act for the periodic delimi- 

tation of électoral ‘divisions and for ensuring as far as may be 

equality of representation as between sich. divisions, will apply 

to Rhodesia. 
  

(S)"Tae Sex are. 

Fout: senators. will be elected for Southern Rhodesia by the 

swemibers of the Provincial Council together ‘with the meinbers of 

+he. Fouse of Assembly elected in Southern Rhodesia. The election 

will -be according to the principle of preportional representation 

as prescribed in the South Africa Act. 

A fifth senator will be nominated. by the Governor-General-in- 

Council with special reference to his ability to represent the native 

population. |. 

When the representation of Southerh Rhodesia in the House of 

Assembly reaches seventeen, the number of ‘elected senators will be 

imereased ) J 

Governor-General-in-Council, so that the representation of Soutkerh 

Rhodesia: an the Senate will then- be eqwal to that of the ‘ether 

Provinces ‘of the Union. 5 

The qualifications ‘of a senator will be as in the other Provinces, 

be must= —- 

(a) be not Jess than thirty years of ages 

(b) be qualified to be *végisteFed as a voter in one of ‘tlic Pro- 
VINES 5 oo 

fey Have ¥esided for five years (within. the Union Gnthiding 

. Rhodesia) ; _ oo . : 

) He a British’ subject of European descent;- .) - 

{e) ih the ease of ‘an elected senator, be the registered ow 

immovable property in the Union (ineluding Rhodesia) o 

less than £500 value: over and above. any special. morip: 

thereon. a ms ae 7 . we 
—— 

  

    

owe, a   

. ‘GUAGE. : 

Section one hy d aid. thirty-seven of the South Africa Act 
apply. to Rhodesia, and the English and..Dutch languages 

ii aécordingly be the official languages and, will be treated ona 
ting of equality. and possess abd enjoy equal freedom, rights, and 

privileges. , 

  

  

      

   

  

   

   
    

  

    
    

   

   

   

    

  

  

This revision of the South Africa Act is fundamental in that 
Jown the principle of racial equality ‘on which the peoples 

nal four British Colonies decided toe enter into a lasting 
unalterable. And the predominantly British people 
in exercising their solemn choice to enter into the 
ship on which rests the future civilization of. this 
will not desire to alter or disturb that basis of 

Although in the early years of the Union there w 
bout the language clause, in practice all real d 

    

     

    

    

         

4 

has a disappeared. Both in the schools and in the « 
tion try. the language provision of the 6 
Ach ope sfactorily, In Natal, for instance, < 

s heen in. force for some years, giving 
rd to the language in which their chil si 

aa |, This measure satisfies both English and Dutch parents, and 
s | dditional expense to the Administration. 

    

GOVERNMENT GAZETTE EXT 

Provinces’ which 

    

sembly “shall 

to eight, ‘and two. senators will be nominated by the 

      

   
   

    

een Brits onderdaan zijn van 
a0 

* “twee “kléiere ‘Pro 

IRDINARY, Bisv. JULY, 1922. 

“T.—VERTSeENWOORDIGING VAN Zum-ReopEsii Ix HET Unie 
: a. wes PaRLeMENT. 

LESRAAD:, --/ : 7 
oad (a) Aantal Vertegenwoordigers. 

2*cHfet-nantal vertegenioordigers van de vier Provincies die de 
“Uaié. vormden: werd:vastgesteld, bij benadering overeenkomstig het 
-aanital. Europese volWassen thanspersonen in jeder, maar aan de 

wvincies werd belangrijk meerdere vertegenwoor- 
‘digiig gegeven dan wat zij zouden gehad hebben indien een strikte 
_toekenning had. plaats gevonden. naar de bevolking. Bijvoorbeeld, 
aah Natal, de Kleinste van de vier, werden 17 leden toegekend op 

“eet bevolking van “Kuropese volwassen nianspersonen van 34, 
of één lid op 2046; terwijl de Kaap é6n op 3285. kreeg ch de Trans- 
vaal één op-elke 2958. Het aantal Europese volwasse mdnspersonen 

‘in Zuid-Rhodesié bedraagt 12,085. et voorstel is:dat Rhodesié door 
tien. leden ‘vertegenwoordigd zal worden; dat dit aantal neoit in 
de toekomst verminderd zal worden; dat‘elke vijf-Jaar ‘een Génsus 
van Europese volwassen manspersonen zal gehouden worden en dat 
op elke 3250 Europese ‘volwassen manspersonen boven 12,085 6én 
lid iieér ‘zal toegekend worden totdat een vertegenwoordiging van 
17. leden bereikt is. Daarna, zal Rhodesié in dezelfde positie zijn 

als Natal was toen de Unie tot stand kwam. en zal er geen vermeer- 
dering van vertegenwoordiging plaats vinden totdat de quota van 
de Unie bereikt ‘is; dat’ wil zeggen, totdat de verhouding van 
Europese volwassen manspersonen tot leden dezelfde is als die 
geldig is elders in de Unie, 

  

    

    

  

  

(b) ‘Kwalifitkaties van Léden én van Kiezers. 

‘De kivalifikaties van ‘leden van de Volksraad zullen zijn als 
in de Zuid-Afrika Wet ‘Vvoorgéschreven, ‘nl: een lid moet 

(1) bevoegd zijn.als kiezer in een yan de Proyincies (ingesloten 
Rhodesié) te Worden ‘gerégistree “OS 

(2) ‘vijf Jafen liebben gewoond. biniienh 
(ingesloten. Rhodesié) ; en . ., 

(3) een Brits onderdaan zijn van Kuropese afstamming. : 
_. De .kwalifikaties .van -kiezers. zoals uu. door de wet bepaald in 
Zuid-Rhodesié aullen de kwalifikaties zijn van kiezers bij verkie- 
zingen van leden van de ‘Volksraad en van de Rhodeésiese Provin- 
ciale Raad. De bestaande Kieswet van Zuid-Rhodesié zal van 
kracht blijven; totdat Parlement besluit een gelijkvermige ‘kieswet 
voor de gchele Unie aan te nemen. Dit zal geen gemakkelike 2aak 
zijn, hetgeen bewezen ,wordt door het, feit, dat, .de tegenwoordige 
‘vier Provincies van de Unie nog hun verscheiderie-kieswetten ‘hebben, 
die zij ten tijde van de totstandkoming van de Unie twaalf jaar 
géleden hadden.. Het mag derhalve aangenomen worden dat de 

tegénwoordige kwalifikaties om kiever ‘te zijn in Rhodesié van 
kracht zullen blijvea. : ; 

Het volet uit hetgeen boven gezegd is dat een. persoon die ge- 
kwalificeerd is om als kiezer geregistreerd te worden in Rhodesié 
een kandidaat -kan zijn voor: de -Volksraad in. enige andere 
Provincie. Pérhalve kan een vrouwelike kiezer in Rhodesié niet 

slechts in Rhodesié een kandidaat voor het Parlement zijn, maar 
ook in elke andere Provincie. . 

  

   

  

       

de grenzen van de Unie 

  

(c) Grensbepaling van Kiesafdelingen. 

De bepalingen van de Zuid-Afrika Wet. betreffende de perio- 
dieke grenshepaling van kiesafdelingen en ter verzekering, zoveel 
mogelik, van de gelijkheid van vertegenivoordiging tussen de ver- 
sehillende afdelingen zullen op Rhodesié toepasselik zijn. ‘ 

(2) De Senaat. . / 

_ Vier Senatoren zullen voor Zuid-Rhodesié verkozen worden door 
de-leden van de Provinciale Raad tezamen met de leden van de 
Volksraad verkozén in Zuid-Rhodesié. De verkiezing zal ‘plaats 
vinden volgens het begiusel vai evenredige vertegenwoordiging Zo- 
als voorgeschreven in de Zuid-Afrika Wet. / 

ei viifde Senator wordt door de Goeverneur-generaal-in-Rade 

benoemd speciaal met het odg op zijn bekwaamheid om de naturelle 
bevolking te vertegenwoordigen. / : 

Wanncer het aantal’ vertegenwoordigers van Auid-Ri 
de Volksraad zeventien bereikt, wordt het aantal vex 

toren. verhoogd tot acht, en. zullen twee Senatorgg, 
neur-generaal-in-Rade. benoemd. worden, -zodat #5 
ging Vv ¥ 

    
    

    

Wxozen Sena- 
doer de Goever- 

de vertegenwoordi- 
mijk zal staan met die 

  

   

  

    

  

an ‘Zuid-Rhodesié in de Senaat dan ge, 
van de andere Provincies van de Unie. 

De kwalifikaties van een Senator 
andere Provincies, nl. hij mogy 

A minst A 7 jaar. @ minstens dertig jay oud zijn; 

(6) bevoegd 2i)n OM Fs een kiezer-in een van de Provincies se- 
registreerd tome )den: . : = 

le ut jar : “easy : . a 

Ce) ¥i} waninren gewoond hebben binnen de grenzen van de Unie 
(ngeeoten Rhodesié). . 

miien dezelfde zijn als in de 

  

   

O 

Europese afstamming ; 
n-het. geval van cen verkozen Senator, de veregistreerdé 

eigenaar zijn. van vast goed in de Unie: Gugesloten Rhodesié 
ter waarde van’ minstens £500 boven en behalve ‘daarop 
rustende speciale. verbanden, , 

: It.—Taat. . 
. Artikel honderd zeven en dertig van de Zuid-Afrika Web zal 
toepasselik zijn Op Rhodesié en de Engelse en Hollandse ta 
zullen derhalve de officiéle talen zijn én worden op een voet van- 
gelijkheid béhandeld,, en bezittei en genieten gelijke vrijheid 
rechten en voorrechten. . - , 

_ Deze bepaling van de Zuid-Afrika Wet is een grondpilaar 
aangezien hij het beginsel van gelijkheid van rassen neerlest, waar- 
op de. inwoners van de vier oorspronkelike Britse Kolonies besloten 
om zich voortdurend tot. een Unie te verenigen. Het is onwrik- 
baar, en de inwoners van Rhodesié, waarvan de meerderheid Brits 
is, gullen, wanneer. ze hun plechtige Keuze uitoefenen om toe te 
treden tot de grote vennoctschap, waarop de -toekomstige be- 
schaving van dit. sub-kontinent rast, niet wensen deze grondslag 
van gelijkheid te veranderen of te verstoren, “~ =» ~ 

Ofschoon er ia de eerste jaren van de Unie een weinig gerede- 
twist was over het taalartikel, is ‘Ih de toepassing alle moeilikheid 
sedert verdwenen. Zowel in de scholen alsin de administratie van 
hét land, werkt de voorziening omtrent de taal in de Zuid-Afrika 
Wet bevredigend. In Natal bijveorbéeld is gedurende enige jaren 
nu een Onderwijsordonantie van Kracht geweest volgens welke aan 
ouders de keus van taal gelaten wordt, waarin han kinderen 
onderwezen zullen worden. “Deze. maatregel geeft voldoening aan 
Engelse en Hollandse ouders en brengt sie ig ekstra Kosten 
mee voor de Administratie. 

    

ts welnig ekst 

   



  

      

SHEA AS 

   
   

  

sting of twenty. members will be 
os ablished in “Souther ern “Rhodesia avith the. sdine “powers -and ‘¢on- 

: “prescribed in the South Africa Act for the other 
“-Phe' pr ineipal matters entrusted to Provincial’ Councils 

are is'follows :— 

    

(a): Education, other: than. higher (Ge. ” university) education ; 

°-(h) digticultire “to “the “extent and ‘subject to the conditions 
: “defined bY Parliament ; 

tals ‘and. char “table institutions ; 

(d) niunicipalitiés, townships, divisional councils, and similar 
local. authorities ; 

ey Yoéal ” Works and undertakings ‘within ‘the “Province ; 

® roads, “outspans, ° “ponts, “and bridges ; 

‘@) markets and pounds; 

(A) fish and game preservation } 

a): museums and libraries ; 

) poor : reliet ; 

(ky racing and’ bettiig. 

      

The-filtancial ‘responsib lity ‘of the. "Province ‘for x ative education 
willbe limited to the’amiount éexpeded ‘on ‘that’: sory ce at the: date 
of éntiance “ite: the Union. All ‘éxpen ss of that 
amount Will be: providéd by ‘tlie ‘Union: Parliament. The’ nélimigisty a- 

  

  

  

     

    
ther ‘Provinces “By ‘an ‘Administrat 
Genéral-in:Couneil dnd paid “from “Un ds, “and + aD Trecutivg 
Committee of “four électéd by the ‘Provibéial ‘Coundi] ‘by propor- 
tional réprésentiation ‘from ‘its. Own members ‘or “otherwise. 

Tn the’ appointment ‘of an Administrator rice has ‘to be 
‘given is far as ‘practicable ‘to residents in the Province. 

     

_ The ‘Administrator: presides : at meetings: of the. Executive Com- 
mittee and has a deliberative and, in case of equality, a casting | 
‘vote. . 

: The Council. will, have, the same... powers. of. ‘taxation. cand, 
borrowing. Money as.are conferred on the other Provincial Councils. 
Te will ‘also. receive from: Union: funds a subsidy. equal to one-half 
of its existing expenditure on the same principle. and-subject to 
the same limitations as apply in the case of the other Provinces. 
In addition, a special subsidy .of £50,000. will be paid from Union 
funds towards Provincial expenditure ‘for a period of ten years. 
This special subsidy is. intended. as a measure of compensation for 
the abolition of the Rhodes clause in the. Customs Tariff, to which 
reference will. be made later, and the value «of which, is “not much 
in excess of the amount of the special subsidy. . 

In regard to any matters which, ‘under the ‘South Africa Act, 
are not delegated to. the Provineial Council and which.are therefore 
Union matters, section eighty-four, of ‘the Act. provides that the 
Union, Government. may. constitute. the Administrator their agent 
or local representatire,,so that such. matters could be disposed of 
locally within the Province without. reference to. Union . head- 
quarters. This provision was introduced into. the Act in order to 
prevent undue centralization. in the case of South-West Africa, 
where conditions are somewhat different from those in, the Union 
and require some. measure of. administrative-decentralization, the 
Union Government have, had to act on this principle and appoint 
the Administrator their local representative for many purposes of 
government., ‘The ‘pec liar conditions of Rhodesia will also require 
ihe | application’ of: this: Act., In 
stich matters,. for instatiee, as agricultura 
tration, in whieh - ‘Rhodésiatis ‘have ‘a. vital and pecitliar intérest, 
the Administrator, will ‘be asked to dct- on behalf of the Union 
Government and will dispose of local matters on the spot. : 

        

  

   

The South Africa: Act also enables a Provincial Council to bring 
to the notice of ‘Parliament any matters in the Province which fal 

hin the jurisdiction of” Parliament. This is a valuable right, 
ich has been ‘repeatedly exercised by sone ‘of the.original P £o- 

vinces’ with a view to formally pressivg on the attention “of Parlia- 
ment any matters which the Councils think of importance to their 
Provinces, 

    

IV. Jusriox. 

The High Court, of, Southern Rhodésia will become, a a Proy ‘incial 
Divisien. of the Supreme Court of South Africa, and all é]     

     
sions of the Séuth Africa Act in regard to Prov incial D SLOns 
of the Supreme Court shall apply to the Provincial Division of 
Rhodesia. AH advocates and -.attorneys, entitled to:pract before 

  

the Provincial Division of Rhodesia will be entitled 
before the Appellate Division of the Supreme Court. 

V. FINaNce. 

On the entry of Southern Rhodesia into. the Union, the. Union 
Customs Tariff and those taxes which are of general application 
throughout the Union will be extended. to Rhodesia, with the excep- 
sion that the limit of exemption from income. tax, as fixed by. the 
Bhodesian Law at the date of Union, will not, during the first 
threc years be altered. - The Rhodes clause of the Customs Tarif 
will disappear. 

Rhodesia will par ticipate in the Joan expenditure as appro- : 
riated by Parliament for railway construction, irrigation, laud 

settlement, -public works, telegraphs and telephones , roads and 
bridges, and other dev velopment services ag an integr: al part of the 
Union and_ without differentiation between her “and the other 
Provinces, but.in no case will the amount so spent in Rhodesia 
for the frst ten years 2 after incorporation fall below £500,000 per 
annum. This amount is herein after referr red to as the Develos- 
ment Grant. 

  

The operation of the Union Land Bank will be extended to 
Bhodesia on the same conditions as are applicable in the other 
‘Provinces. 

Rade. en: b 

  

    CLIB tade 
     

II —Provincrane “Ran. 

Ken Provinciale: Raad bestaande uit twintig. leden:zal-in-Zuid- 
Rhodesié. ingesteld “worden: met; dezelfde. hten: en. -sabionstelling 
als <voor geschréeven : zijn in de. Zuid-Atvika.Wet. voor de -aridere. Pro- 
vincies. ...De.voornaamste zaken. aan de Provinciale Raden toéver- 
trouwd: zijn: de. volgende : — 

(a) Onderwi ifs, uitgévonderd. lider (d. Wz, universiteits) onder- 
Wiis... 

(b) Landbouw in de“omy ang én onder voorwaarden nader door 
het Parlement te worden “geregeld. : 

(eo), ospitalen: en invichtingéir van liefdadigheid. 
(d) nicipaliteiten, dorpen, ‘atdelingsraden en der gelijke plaat- 

. sélike besturen. 
(@) ‘Plaatselike Werken en ondérhemiigén ‘in de Provi incie.: 
Gf) Wegen, witspanningen, ‘pouten en brug gen. 
(g) Markten en ‘schutten-- 

-(h) Bescherming van vis én ‘wild. 
(4) Museums en bibliotheken. 
) Ar mMézorg. 
Ay WwW 

    

  
      

  

nen. .en and str ijden in ‘het ‘afleg gen van’ af- 
A. standen | en weddingschappen. . . 

financidle verantwoordelikheid’: van de . “Pro vingie. voor 
nabuselle onderwijs, zal beperkt :worden -tos::het. bedrag..dan. ten 

   
  

tijde vanide toetreding tot de-Unie. dan..die.-dienst uitgexeven 
word. . Allo uitgaven. ; ‘boven dat: -bedrag./aullen. door “het. Unie 
Parlement betaald worden. De Administratie van de "Provincidle 
Regering .zal_ zoals in de andere Provinciés uitgeoefend _ worden 
de een Administrateur benoemd.door de Goeve erneur-genécraal-in- 

id d nit: Unie | fondsen. en’ eén ‘Uitvoerend “Komitee 
kézen door de Provinciale. Raad ‘bij evenredige- ver- 

tego oordiging ‘wit ayn. ‘midden Of ander i 
“Bi, Tet, aanstellen Van - 

    

      

  

   

     

   
De Raad. zal ‘dezelfde- machteh van Delasting: en van ‘goldlening 

hebben als aan;.de andere -Provinciale Raden, “ toegekend is. “Hy 
nal ook uit de. Unie fondsen cen subsidie ontvangen, gelijstaande 
met de helfé van zijn, daadwerkelike uitgayen. op hetzelfde beginsel 
en onderhevig. .aan. dezelfde beperkingen als in. het geval.-van ,de 
andere Provincies gelden. Bovendien zal. er. een, biezondere sub- 
sidie van £50,000 uit de Unie fondsen betaald worden ter _bestrij- 
ding van Provinciale uitgaven voor een tijdperk van tien jaar.- 

Deze biezondere subsidie is bedoeld als een voorziening ter ver- 
goeding voor de afschaffing van de. Rhodes. Klausule-in het Doeane 
Tarief, waarnaar later verwezen wordt en de waarde waarvan is 
niet veel meer dan ‘het bedrag van. de. biezondére subsidie.. 

Ten opzichte van aangelegenheden welke ingevolge, de Zuid. 
Afrika Wet. niet. aan dé Provinciale Raad, zijn opgedragen en 
derhalve Unie aangelegenheden | ‘zijn, voorziet..artikel vier en 
tachtig van de Wet, dat de Unie Regering de Administrateur kan 
aanstellen om als.zijn agent of .plaatseliko vertegenwoordiger op 
te. treden, tengevolge waarvan.zulke aangelegenheden plaatselik 
afgehandeld zouden “cunnen worden in. de Provincie zonder nader 
overleg met de uetel van de Regering. Deze bepaling was in de 
Wet opgencimen om onnodige centralisatie te voorkomen. In het 
geval van Zuidwest-Afrika waar omstandigheden enigszins ver- 
schillen van die in de Unie, en in zekere mate decentr alisatie van 
administratie vereisen, heeft de Unie Regering het raadzaam 
gevonden overeenkomstig dit beginsel te ‘handelen en ‘heeft de 
Adininistrateur aangesteld als zim plaatselike vertegenwoordiger 
met betrekking tot vele administratieve aangelegenheden. -De 
biezoudere omstaiidigheden van Rhodsié zullen ook de toepassing 
van deze voorziening van de Zuid-Afrika Wet vereisen. In zulke 
zaken bijveorbeeld als. landbouw en veeziekten administratie 
waarbii de inwouers van Rhodesié een biezonder en diep belang 
hebben en voor hen van het, grootste gewicht is zal de Admini- 
strateur verzocht worden ten behoeve van de Unie Regering te 
handelen en zal hj plaatselike aangelegenheid ter _plaatse af- 
handelen. 

“ De. Zuid-Afrika Wet stelt, voorts. een Provinciale Raad in staat 
om. provinciale, zaken, die. in ,de réchtsmacht van het Parlement 
vallen, ter kennisse, vi an het, Parlement. te.brengen. . Dit jis eon 
recht van grote. waarde, waarvan. herhaaldelik gebruik gemaak. is 
door sommige van. de. corspronkelike Provincies, met het. doel om 
op formule wijze aangelegenhéeden. onder het ‘oog van. het Parle- 
ment te brengen, die naar het oordeel van de Raden van belang 
zijn voor hun Provincie, 

  

  

TV. Juserru. 

Het Hoge Hof van Zuid-Rhodesié zal.een Provinciale-: Afdeling 
worden van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika en alle bepa- 
lingen van de Auid-Afrika Wet met betrekking tot Pr ovinciale 
Afdelingen van het Hooggerechtshof gullen, ‘toepasselik zijn op de 
Provinciale ‘Afdeling van Rhodesié: Alle Advokaten en Proékureurs 
gerechtigd om voor “de Pr ovinciale Afdeling ‘van Rhodesié te prak- 
tizeren zullen gerechtigd zijn om voor de Appél Afdelinge van het 
Hooggerechtshof te praktizeren. 

. FONANCIEEN. 

Bij de teetreding van Zuid-Rhodesié: tot..de Unie gzullen. de 
Unie doeanerechten en de belastingen die algemeen - toepasselik 
zijn door de gehele Unie, ook in Rhodesié toegepast worden,, met 
deze uitzoudering dat de grens van vrijstelling van inkomatebe- 
lasting zoals vasteesteld door de Wet van Rhodesid ten tijde van 
Unie “gedurende de eerste drie jaren niet gewijzigd zal worden. 
De Rhodes Klausule zal afgeschaft worden. 

Rhodesié zal delen in de Leningsuitgaven -toegestaan door het 
Parlement voor. spoorwegaanleg, besproeling, Kroongrond neder- 
zetting, publieke werken, telegraafs en telefoons, wegen. en 
br uggen en andere ontwikke nosdiensten als'een integraal gedeelte 
van de Unie en zonder verschil tussen hem en de andere Provincie, 
maar in geen geval zal het bedrag aidus uitgegeven voor. de eerste 
tien jaren na ‘toetreding minder ‘bedragen. dan £500,000 per jaar, 
Dib bedrag wordt hierna genoemd de “ Ontwikkelings Toelage.” 
De werkkring van de Unie Landbank zal worden ulbgebreid tot 
Rhodesié op dezelfde voorwaarden als toepasselik zim in de andere 
Provincies. 
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we foe ‘VI Ramways. 

The. Government, will dake cver and incorporate: into the South 

Aftican. Railways the assets and properties of the ‘Rhodesia and 

Mashonaland: Railway Companies as well as the rights which they 

hold. in other. railway cotapanies in Southern “Rhodesia, in 

Northern. Rhodesia, ahd in Mozambique... The revenues and 

expenditurecf the railways and_of all future extensions of the 

existing. system will be administered as part of ‘the Railways and 

Harbours Funds of the Union, as established by the South Africa 

Act: -Under that Act, railway revenue and expenditure. are entirely 

separated: from the: general revenue and expenditure of the Union, 

andthe earnings.of the.system are limited to what is required to 

meet’. necessary. outlays for. working, maintenance, betterment, 

depreciation, and interest on capital. ‘The rates and tariffs in 

force on the Union railways will be extended to those of Rhodesia, 

so that Union rates and fares, including special rates, will be 

charged throughout Southern Rhodesia. . : 

The railways will be controlled: and’ managed as part of the 

Union system, and subject to the provisions of section one hundred 

and twenty-seven of the South Africa. Act, by which the railways, 

ports, and harbours of the Union are required to be administered 

on business principles, due regard being had to agricultural and 

industrial development within the Union, and promotion, by means 

of cheap. transport, of the settlement of an agricultural and 

industrial population.in the inland portions of the Provinces of 

the Union. L , 

Proposals for new railway construction in’ Rhodesia will be 

considered and dealt with on their merits on the same principles 

and according to the same procedure as apply to new construction 

within the existing boundaries of the Union. The Union Govern- 

ment recognize the necessity for the construction of certain new 

railways in Rhodesia which have been brought to its attention by 

the Rhodesian Delegation. But, in view of the advisability of 

further investigation and consultation on such lines, they have 

deemed it the better policy to guarantee. a minimum Derelopment 

Grant- without pledging themselves to any schemes in particular. 

  

The Government will also devote special attention to the 

harbourat Beira, the development and proper up-to-date equip- 

ment’of “which. is essential to thé future progress, not only of 

Southern Rhodesia, but also of Northern Rhodesia, as well as 

other portions of Central Africa. 

Vil. Laxp SErrieacent. 

The lien ‘which the British South Africa Company hold against 

the “land. for past deficits will be discharged at once and the 

unallotted’ Crown lands “will become available for settlement in 

accordance with the Land Settlement Law in force in the Union. 

A Gand Boatd consisting of Rhodesians will be constituted in 

Rhodesia with similar powers and duties to those existing inthe 

other Provinces. The Jand. settlement policy of Rhodesia will, 

therefore, be tider a Board of its own, and sufficient funds will 

be available from the Development Grant to enabie them to settle 

  

    

   

a large additional population on the land in the coming ten years. 
ma : 

  

U1. Mrsawe Laws anp. ReGurations. 

As the Union Government and the British South Africa Com- 

pany have not been able to agree as to the expropriation of the 

Company's, mineral rights, the. Company will for the present 

continue to ‘enjoy them as heretofore, and mining rovalties will 

remain payable to the Company. The Union Government recognize, 

however, that: the fostering of mining development is a potent 

instrument for the general progress and settlement, of the country, 

and they ,trust that it will be possible at a later date to acquire 

control ofthe, mineral assets of the country by mutual agreement 
between ther and the British South Africa Company. 

As. therp-people of Southern Rhodesia seem’ generally satisfied 
with. their! present mining laws and regulations, it is not proposed 
to assimildte!them to the mining system of the Union. They will 
remain in!force subject to such amendment or variation as may 
from time! ta’ time be enacted by Parliament or the Governor- 
General-in:Council, as the case may be. In particular, the regu- 
lations. now. lin force in the Transvaal and Orange Free State, 
establishing. the restriction generally known as the Colour Bar, 
will not be applied to Rhodesia. : 

  

   

    

  

     

  

  

  

     

     

    

TX. Pustic Survick anp Raiiway Survict. 

The Public Servants of Southern Rhodesia at the date of 
incorporation.into the Union will become members of the Public 
Service | of the Union,. whether they are required to serve -in 
Departments of the Union or of the Provincial Administration. 
They will be‘secured by law in all their existing and accruing 
rights, as ‘was.done by section one hundred and forty-four of the 
South Africa Act in the case of the public services of the Provinces 
originally coming into the Union. . This will include all pension 
rights ‘existing by law at the date of incorporation. ° oe 

Public (Servants of Southern Rhodesia who do not desire to 
come into! thé Union Service will be allowed within six months 
after the daté of incorporation to retire from the Service, 

   

Public Servants of Southern Rhodesia who enter the Union 
Servied will ‘be. allowed, during three years from .the date of 
incorporation, to retire from the Service in the event of .their 
being [transferred without their. consent.to any place outside 
Rhodesia, - So . 

“In jeither'}of the last-mentioned cases a Public Servant of 
Southern’ Rhodesia will be entitled to such pension er gratuity 
ashe would ibe entitled. to receive-under-thelaws and regulations 
of hiel uthern  Rhedesian. law on the actual. number of vears 

  

   

   
  

  

      
   

    

     

ces are: 
ation of 

onsequent ‘on the incorporation,..will-be dealt with 
‘ being-. discharged. under the- existing. Southern 

  

Rhodesian Law on abolition of office. o 
          

VI, SpoornwkEeEN. 

De Regering zal de-baten en eigendommen van de Rhodesié en 

Bechuanaland Spoorvegmaatschappijen; zowel als de rechten welke: 

die maatschappij heeft'in andere spoorwegmaatschappijen In mids. 

Rhodesié; in Noord-Rhodesié én in Mozambique; overnemen en in 

de Yuidafrikaanse Spoorwegen inlijven. De inkomsten en uit- 

gaven yan-de spoorwegen en van alle toekomstige uitbreidingen van 
hét bestaande sisteem zullen beheerd worden als een gedeelta van 
het Spoorwee- en Haven Fonds van de Unie, .zoals ingesteld door 
de Zuid-Afrika Web: Krachtens die wet zijn de’ spoorweg i 
komsten ef uitgaven geheel afgezonderd van. de algemene in- 
komsten en witgaven van de Unie eu de verdiensten’ van het 
sisteeum worden. beperkt tot wat vereist wordt ter dekking van 
de nodize kosten van eksploitatie, ondcrhoud, véerbetering, waarde- 
vermindering en .rente op kapitaal. De vrachten en tarieven van 
kracht op de Unie spoorwegen zullen ook toegepast worden op die 
van Rhodesié, zodat Uhie vrachten en tarieven met inbegrip van 
speciale vruchten door geheel Zuid-Rhodesié herekend zullen 
worden. : 

De spoorwegen zullen gekontroleerd en bestuurd worden als een 
deel van het Unie sisteem en met inachtueming van de bepalingen 
van artikel honderd geven en twintig van de Zuid-Afrika Wet, 
krachtens welke de spoorwegen en havens van de Unie beheerd 
moecten. worden volgens handelsheginselen met’ behsorlike inacht- 
neming van de landbouwkundige- en industriéle ontwikkeling in de 
Unie, en bevordering door middel van lage vervoertarieven van de 
nederzetting van.een landbouwende en industri¢le bevolking im de 
binnenlandse gedeelten van de provincie. van de Unie. Ontwerpen 
year nieuwe spoorwegaanleg in Rhodesié gullen overwogen en he- 
handeld worden-als op zichzelf staande, volgens dezelfde beginselen 
en overeenkomstig dezelfde procedure als van toepassing zijn op 
nieuwe aanleg in de bestaande grenzen van de Unie. , 

De Unie Regering erkent de noodzakelikheid van de aanleg yan 
zekere nieuwe spoorweglijnen in Rhodesié waarop door de delegatie 
van Rhaocesié de aandacht van de Regering gevestigd is. “Maar met 
het ecg op verde: onderzcek en beraadslaging omtrent aulke lijnen 
werd het een betere gedragslijn geacht om een minimum ontwik- 
kelings Toelage te garanderen zonder zich te verbinden een of 
ander ontwerp in biezonder ten uitvoer te legen. 

De Regering zal ook speciale aandacht wijdeu aan de haven te 
Beira, de ontwikkeling waarvan en de toerusting met de vereisten 
yan moderne tijden, van joog belang is, niet slechts voor Auid- 
Rhodesié maar’ ook voor Noord-Rhodesié en andere. delen van 
Centraal Afrika. , 

  

    

  

    

VII. Gronp NEDERZETTINGEN. 

Het recht van preferentie dat de Britse Zuid-Afrika Maat- - 
schappij heeft op de grond voor tekorten in het verleden zal on- 
middellik opgeheven worden en de niet toegewézen Kroongronden 
zullen beschikbaar. worden voor nederzetting overeenkomstig de 
Kroongrond Nederzettings Wet geldig in de Unie. Een Land- 
raad bestaande uit inwoners van Rhode zal in Rhodesié in- 
gesteld worden met rechten en plichten gelijk aan die in de andere 
provincies. De politiek van Kroongrondnederzeiting zal dus in 
handen zijn van zijn eigen Raad en voldoende-fondsen zullen be- 
schikbaar zijn uit de Ontwikkelings Toelage om hen in staat te 
stellen om in de oorstkomende tien jaren een groot aantal nieuwe 
uuvoners op het land te vestigen. : 

  

Vill. Muxweverrn ex Reeuratres. 

Aangezien de Unie Regering en de Britse Zuid-Afrika Maat- 
schappij er niet in geslaagd zijn overeen te komen omtrent de uit- 
keopsprijs van de minerale rechten van-de Maatschappij blijft 
voorlopig de Maatschappij in het genot van dezelve als tot 
duverre, en betaling van mijnrechtgelden blijft geschieden aan 
de Maatschappij. De Regering van de Unie erkent echter dat de 
,Aaanmoediging van mijnontginning een belangrijk middel is voor de 
algemene voornitgang en opbouw van het land en hoopt dat het 
mettertijd mogelik zal weszen om de. kontrole. te. verkrijgen yan de 
niinerale baten. van het land, tengevolee van een overeenkoms¢ 
met de Britse Anid-Afrika Maatschappij. : : 

Aangezien de inwoners van Zuid-Rhodesié over het algemeer 
tevreden schijnen te zijn met hun tegenwoordige mijnwetten en 
regulaties is het niet het voornemen om ze in overeenstemming te 
brengen met het mijnsisteem van de Unie. 241} zullen van Ikracht 
blijven onderhevig aan zulke verandering of wijziging als van tijd 
tot tijd door het Parlement of de Goevernenr-gencraal-in-Rade, 
naar het geval mocht zijn, moge besloten worden, “In het biezond 
zullen de regulaties nu van kracht in de Transvaal en Oranje 
¥ rijstaat regelende de beperking, algemeen bekend als de- 

Kleurscheiding,’’ niet toegepast worden in Rhodesié. 

  

  

IX. Sraarsprensr ex Spoorwnra Dienst. 

_, De Staatsambtenaren van Zuid-Rhodesié ten tijde van de in- 
living bij de Unie aullen leden worden van de Staatsdienst van de 
Unie, hetzij van hen verlangd wordt om dienst te deen in een 
departement van de Unie of van de Provinciale Adrainistratie. 
Alle hun bestaande of opkomende rechten gullen door de wet ge- 
waarborgd worden, zoals gedaan werd door artikel honderd wier en 
veertig van de Zuid-Afrika Wet in het geval van de openbare 
diensten van de provincies die oorspronkelik tot de Unie tee 
traden. Dit zal inslniten alle pensioenrechten krachten de w 
bestaande ten tijde van inlijving.  Staatsambtenaren van Zui’ 
Rhodesié die niet wensen in de Unie dienst te treden auller 
verootloofd worden binnen zes maanden ua de datum van inlijving 
uit de dienst te treden. “Staatsambtenaren vai Zuid-Rhodesié die 
in de Unie dienst treden zuilen veroorloofd om bimnen drie jaren 
na de. datum van inlijving uit de. dienst te treden in het gevai 
dat ij zonder hun toestemming naar een plek biiten Rhodesié ” 
overgeplaatst worden. : 

In elk der beide laatstgenoemde gevallen zal een Staatsambie- 
naar van Zuid-Rhodesid g rtigd. worden ‘op gulk pensioen of 
vergoeding, als hij gerechtigd zou zijn te ontvangen volgens dé 
Wettén én Regulaties-vaii Zuid-Rhodesié yoor het werkelike aantal 
dienstjaren.:  Staatsanibtenarén’ van: Zuid-Rhodesié die ontslager:-: 
worden wit hoofde:van -reorganisatié van kantoren of opheffing van. 
betrekking,volgétide op de‘inlijving, worden behandeld-alsof ze 
ontslagen worden volgens de bestaande wetten van Zuid-Rhodesié 
betreffende opheffing van betrekking. 

ee 

    

   

   

      
        

 



“a
 

  

MENGE WONE. 
_ The powers and functions. of,-the Union Public Service Commis- 

sion for regulating the appointimcut, promotion, discipline, and 
retirement of Public Servants, and: the reorganization: of Depart- 

  

ménts, will apply:toe members:of the Public Service of Southern’ 
a on mecorporation tthe same way as to the existing RE 

Union: Service:. 

  

  

“Bec ion one “Aawndred. and “forty-five of. the South «Africa ‘Act; 
which: provides: that’ the ‘services of.officers inthe Public Service. 
of any of the Provinees at the establishment of. Union’ shall: not. 
he. dispensed with. by reason of their: want of knowledge of either. 
the Knglish or Dutch language, will be applied to Public Servants 
in the service-of Southern Rhodesia at the--tinie of. incorporation. 

_ Moreover, it may be: assumed that Rhodesian Servants will be 
placed in- the same ‘position as were Public Servants coming frem 
the former Colonies. under the Public Service Act. of 1912, and 
that no disability will be imposed on any such Rhodesian Servants 
on. account .of their want-of knowledge of either language; and 
they will have the right of promotion, not only in Rhodesia, -but 
also throughout the Union, except to such posts as require a know- 
ledg-o: of: the other: language. cw 

  

  

"The existing Civil Servants’ Leave Regulations. will continue 
to- apply. to. Rhodesian. Civil: Servants until the Public Service 
Comint onde des’ othétwise: - 

  

  

        

“Phé conditions “of entrance into the Public Service and the pro- 
visions: as‘to discipline and offences contained in’ the Union Public 
Service Act will .be applied to Rhodesia. co 

The Southern Rhodesian. Civil Service Couzicil: niay continue to 
function. as an advisory. body to.the Public.Service Commission 
and the Government. in matters affecting the Service in Rhodesia. 

The. Union . system of Civil-Service Inspectoss, instituted in 
connection with the Public Service Commission, will be applied 
to: Rhedesia. 

The members of the. British South Africa Police will become 
meémbérs' of the South African Police, but will not in their exist- 
ing dnd accruing rights under, the Southern Rhodésian law at the 
date’ of incorporation, and those. members who are serving on two- 
yearly engagenients will be guaranteed a minimum of two years’ 
service after incorporation, subject to good conduct and efficiency. 

  

   

. Members who, choose to retire instead of joining the Union Service 
on incorporation may. do so with such pension or gratuity as they 
would be entitled to receive under the laws and regulations of 
Southern Rhodesia on the actual number of years served. 

As regards railway servants, their future position under the 
Union will depend on the date when the companiés whose servants 
they are are hquidated. . As long as the present. railway companies 
continue to function, under Union control, their present position 
will remain essentially the same. When, however, the companies 
disappear; and the railways concerned come directly under the 
administration of the South African Railways and Harbours 
Department, they will’ become railway servants of the Union. 
While their: vested rights will be réspected, their positon will in 
other aespects ‘be assimilated .to that of the railway and harbour 
servants generally. - 

Yhe. Union: Government,: however, undertake to secure to 
employees: of railway companies taken over by the Union the 
pensionable rights ‘now enjoyed by them under the conditions of 
service... In the event of a pensionable railway servant whe, after 
transfer. to the-Union, is discharged from the service owing +0 
reotganization consequent ‘on incorporation within five years of 
the date of incorporation, an addition of one-third will be made 
to the pension calculated under the existing provisions, provided 
that the pension shall not be so increased beyond the amount which 
would have been received by the servant if he were retained in 
the service till his normal retiring age. This will apply to servants 
with more than ten years’ pensionable service. “Where the servant 
has not-more than ten years’ pensionable service, and is discharged 
in the circumstances mentioned, he will. be paid a gratuity of one 
month’s pay for each completed year of service. 

. Th. either. cage full pay will be allowed for any leave due at the 
date-of retirement, 

  

BR RTE a 2" XS Duvence. 

ALL expenditure-on Defence in Rhodesia, as in the other Pro- 
vinces, will be-borne by “the Union. It is not contemplated to bring 
about any immediate alteration in the defence system of Rhodesia. - 
When -there -has*been reasonable time to consider ‘how ‘best to 
assimilate the “Rhodesian into the Union system of defence, the 
change will be brought about with due regard ‘to local conditions 
and-requirements. 

XI, Navuraizarion. 

The naturalization law of the Union will be applied to Rhodesia, 
and all persons naturalized in Gouthoru Rhodesia, prior to the date 
of incorporation, will be regarded.as naturalized within the Union. 

AML. IMMigRation RuesrRicrrons. 

The immigration law..of ‘the Union will be applied to Southern 
Rhodesia, and there will be no restrictions on the movement of 
Europeans between Rhodesia andthe other Provinces. “In the 
ease: of -persons other.than. Burepeans the same restrictions on 
inter-provincial movement will apply as are enforced. as between 
the existing Provinces of the Union. 

  

  
  

  

UIT. Monicrrariris. 

Legislation affecting municipalities, townships, and other local 

authorities will; as in the other Provinces, be entrusted to the 

Provincial Council. Where, in the case of existing municipalities, 

lands ‘have been set apart for commonage purposes, these will 
be transferred freé of charge as endowments in full ownership to _ 
the respective municipalities. 

14. 

      

  ~ ge 

  

_ De bevoegdheden en funkties van de Unie Publieke Dienst Kom- 
missie. betrekkelik,de aanstelling, bevordering, tucht, en uitdienst- 
treding van’-Staatsambtenaren en de reorganisatie van déeparte- 
mentei zijn toepasselik op leden van de Staatsdienst. van Aii 
Rhodesié na inlijving op dezelfde wijze als op de -bestaande Unie 
dienst. Artikel honderd ‘vijf en veertig van de Zuid-Afrika Wet, 
dat-“néetlegt dat “ambbenarenin de Staatsdienst van een’ -van~ 
de Provincies bij de totstandkoming der Unie niet ontslag 
gallen worden wit hoofde van hun” onbekendheid. met “of “dé 
Kingelse of de Hollandse taal, zal toegepast worden op Staats- 
ambtenaren in. de ‘dienst: van Zuid-Rhedesis ten tijdé van de 
inlijving. Voorts. kan het aangeriomen worden dat ambte- 
naren van Rhodesié in dezelfde positie geplaatst zullen worden 
als Staatsambtenaren, die uit dé. voormalige kolonies kwainen 
onder de Staatsdienst Wet van 1912 en dat: geen “hinder-- 
paal in de weg geplaatst zal worden van zulke Rhodesiese. amb: 
naren ter-zake van hun onbekendheid met een van de twee talen-en’ 
dat ve’ éen- recht op bevordering zullen hebben niet. alleen*-in 
Rhodesié maar ook in de gehele Unie behalve tot zulke ambien als 
een kennis van de andere taal verlangen. 

De bestaande .regulaties betreffende verlof van Staatsambte- 
naren zullen van:-kracht blijven totdat de Publicke Dienst- Komi. 
missie anderszins besluit. 

De voorwaarden-van indiensttreding bij de Staatsdienst en.de 
bepalingen. betrekkelik tucht en overtredingen vervat in, de Unie 
Staatsdienst, Wet zullen toepasselik zijn op Rhodesié. “De Zuid- 
Rhodesi Staatsdienst Raad mag blijven optzeden als cen Raad- 
gevend lichaam. van de-Publieke Dienst Kommissie'en de Regering 
in zaken’ betrekkelik de Dienst in Rhodesié. 

Het sisteem.in de Unie van Staatsdienst Inspekteurs ingesteld 
in verband met de Publieke Dienst Kommissie zal toegepast wor- 
den op Rhodesié. : : 

De. ledon. van de Britse Zuid-Afrika Politie zullen.leden wor- 
den van de Zuidafrikaanse Politie, maar zullen hun bestaatde en 
opkomende rechten onder de Zuid-Rhodesiese Wet' ten tijde van de 
inlijving behouden en aan zulke leden die een dienstkontrakt van 
twee jarén. aangenomen hebben zal een minimum van een dienst 
van twee jaar na inlijving gewaarborgd worden op. voorwaarde 
yan goed gedrag en bekwaamheid , 

Peden die wensen uit de dienst te treden in plaats van dienst 
te nemen in de Unie dienst bij inlijving kunnen zulks doen met 
sulk pensioen of toelage als zij gerechtigd.zouden ziju te ontvangen 
onder de Wetten. en Regulaties van Auid-Rhodesié cp het werkelike 
aantal dienstjaren. . 

Wat spoorwegambtenaren betreft hun toekomstige positie. onder 
de ‘Unie zal-afhangen van de datum’ waarop de Muaatschappijen 
wier ambtenaren zij zijn gelikwideerd worden. Zo lang’ als de 
tegenwoordige spoorwegmaatschappijen Dblijven optreden onder 
Unie-kontrole, “blijft ‘ htim. tegenwoordige -positie “in, hoofdzaak 
dezelfde. Wanneer echter de’ Maatschappijen verdwijnen “en de 

betrokken spoorwegen direkt onder de Administratie van de’ Zuid- 
afrikaause “Spoorweg- en Havendepartement. komen zullen ij 

spoorwegambtenaren van de Unie worden. Terwijl hun ge- 

vestigde rechten gerespekteerd zullen worden, zal hun positie in 
andere opzichten gelijk worden aan die van de spoorweg:-en haven- 
ambtenaren in het algemeen. ; " 

De Unie Regering echter onderneemt om aan ambtenaren van 
de Spoorwegmaztschappijen. door de Unie overgenomen, de 

pensicenrechten nu door hen :genoten volgens de voorwaarden van 

dienst te verzekeron. In geval van een spoorwegambtenaar die 

rechten op pensioen heeft en die na overplaatsing naar de Unie 

uit de dienst onslagen is op grond van reorganisatie ten gévolge van 

inlijving binnen vijf jaar na de datum van “inlijving, zal het 

pensioen berekend overeenkomstig de bestaande bepalingen met 

een-derde verhoogd worden, mits dat het pensicen “niet aldus 

verhoogd wordt boven het bedrag dat. door de ambtenaar ont- 

vangen zou zijn indien hij im de dienst gebleven was tot zijn 

normale leeftijd van. aftreding. Dit zal toepasselik zijn op 

ambtenaren met meer dan tien Jaar pensioendragende dienst. 

Wanneer de ambtenaar niet meer dan tien jaar pensioen- 

dragende dienst heeft en ontslagen wordt onder de vyoorzegde om- 

standigheden, zal hij een gratifikatie ontvangen van een maands 

salaris voor elk volbracht dienstjaar. In heide gevallen wordt 

yolle. salaris toegestaan voor enig verlof verschuldigd ten tijde 
van aftreding. 

  

  

       

  

    

  

  

  

  

    

  

    

X.--VERDEDIGING. 

Alle ‘uitgaven aan Verdediging in Rhodesié aullen evenals in 

de-andere Provincies door de Unie gedragen worden. Er is 

yoornemen om “or ellike werandering in het Verde 
systeem van Rho 

       
    desié te bewerkstelligen: Wanneer er voldoende 

tijd geweesb is om het Rhodesiese systeem yan verdediging met 

dat van de Unie overeen te brengen zal de verandering plaats 

vinden met behorlike inachtneming van plaatselike omstandig- 

heden en vereisten. , 

XI. Navuravisatig. 

De Naturalisatie Wet van de Unie zal in Rhodesié toegepast 

worden en alle personen genaturaliseerd in Zuid-Rhodesié voér de 

dag van inlijving zullen beschouwd ‘worden als genaturdaliseerd in 
de Unie. : 

“SII.~-Boverxincey op IvmicRatin. 

De. Immigratie Wet van de Unie. zal toegepast worden op 
Zuid-Rhodesié jen .er zullen geen beperkingen zijn op het verkeer 
van Europeanen tussen Rhodesié en de andere Provincies. «In het 
geval van andere personen dan Europeanen zullen  dezelfde be- 

perkingen op -inter-provinciaal -verkeer tdepasselik zijn als geldig . 

zijn tusset de tegenwoordige ‘Previneies .van.-de “Wie: . 
       

AQII, Munsorpararerren. 

Wetgeving © betrekkelik municipaliteiten, dorpen ‘en anderé. - 
plaatselike besturen zal evenals in de andere Provincies aan ‘de 
Provinciale Raad toevertrouwd worden. Waar in het geval van 
bestaande muunicipaliteiten’ gronden ter zijde-gezet zijn voor het 

doel van dorpsgronden zullen -deze vrij van kosten als een. toe- 
wijzing in vije eigendom aan de respektieve municipaliteiten 

ansporteerd word : ° a .     
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XIV. Nagrvaa;--" 

  

Existing _ Native . Reserves in Southern “Rhodesia “vill be’ 
‘respected. The general policy of the Union in regard to the estab- 
lishment of Native Councils in Native Rese rves, and the setting 
apart of areas adjacent to such reserves in which natives . can. 
acquire land in individual ‘ownership, will be applied in Rhodesia’ 
with due regard, to local .conditions and to the. ‘present ‘and future 
requirements of the native population. . 

The power to impose taxation on the ‘persons, lands, or incomes 
of natives will, as in the other Provinces, be reserved to the Union. 

While it would be impolitic to prevent: the natives of Rhodesia 
from voluntarily leoking for: employment in ether parts of the 
Union, no.system of recruiting. natives in Rhodesia for employ- 
ment in other parts of the Union will be permitted, and any such 
recruiting will be discountenenced by the Union Government: - 

will become a- Province. of the Union of South Africa— 

(a) Rhodesia will be represented by ten members in the House 
of Assembly, which number will be increased in accordance 
with the future increase o 
until her representation rises to seventeen. She will during 
that period be represented in the Senate by four elected and 
one nominated Senators, and after her representation in the 
House of Assembly rises to seventeen the number of Senators 
will be iner eased to eight elected and two nominated. 

   

1) Rhodesia will have a Provincial Council of twenty meinbers, 
- who will elect an Executive Committee of four members, to 

be: presided over by an Adininistrator. appointed by the 
Governor-General-in-Couneil. The. Provincial Council and 
Executive Committee. will have the same furisdiction. ag in 
the other Provinces, and additional measures will be taken 
under the South Africa Act to secure administrative decen- 
tralization’ in Rhodesia. In addition to the. usual subsidy 
to ‘the Province from Union revenues, there will be a special 
subsidy, of £50,000 per annum for a period of ten years as 

, & Measure of compensation for the abolition of the Rhodes 
Clause. 

©) Th “High Court of Seutherti Rhodesia will become a Pro- 
vintcial Division of the Supreme Court of South African. 

a (dy The general taxing system of the Union, both direct and 
indirect, will be ap plied to Rhodesia, but for three years after 

- incorporation the “present limit of income tax exemption 
existing in Southern Bhodesia will remain in force. . There 
will be a development grant of not less than £500,000 per 
annum for ten years, which will be devoted to capital axpen- 
diture on development, such as railways,. public works, 
irrigation, land settlement, telegraphs, roads and bridges, 
and other forms of development. 

  

  

   

(e) The ‘Rhodesian and Mashaonaland “railways will be taken 
rer as well as the other railway rights of, the British South 

ca Company. Union rates and fares, including special 
tes, will be charged throughout Rhodesia: Special atten- 
n will be given to the development and proper equipment 

  

   

      

taffic, 

Crown lands will be freed at once’ of. the charges in 
‘yespect of the debt due to the British South Africa Company, 
rind. a Land Settlement Board, consisting of Rhodesiaus, 

ill ‘be appointed for the purpose of land settlement in the    

    

  

     

  

    

a
 

evelopment Gr ant.    

He, mineral ‘rights of the British South Africa Company will 

ar date: in the meantime the present royalties will con- 
ne to be payable to the Company. The Rhodesian 
ing law and mining regulations will continue in force 

or incorporation. 

  

ion Public Service, but ‘all their existing and. accruing 
zhis will be secured. They also get additional rights and 
arances as to the future. The same remarks apply to the 

ritish South Africa Police. 
‘the railway employees as soon as the railway companies 
, liquidated and the railways are incorporated into the 

nion Railway and Harbour Department. 

@); he existing Rhodesian Defence System will continue until 
there has been time to consider how hest to apply the Union 

tem to Rhodesia. 
| 

  

  
U 

     

    

. “y) q there will be no restrictions on the movement of Europeans 
is lhetween Rhodesia and other. Provinces’ of the Union; 
LD. regard to the movements of others, the ‘existing restric- 
ons in force in the Union will apply. No recruiting in 
hodesia of labour for other parts of the Union will be 
en wok, 

he. existing uiunicipalities will get as a “free endowment 
nefer of the land ‘set aside for them as commonages. : * 

  a! 
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To summarize the main terms and conditions on which Rhodesia 

the Hurepean male adult population - 

the harbour of Beira as the principal outlet for Rhodesian 

evince, the funds for the purpose te come out of the 

acquired by. mutual agreement with the Company at a” 

@ Public Service -of Rhodesia will become” part: ‘of the 

The same remarks will apply |   
  

XIV. Navoruntzn. et sn 

“Bestaande Naturellen Reservaten in Zuid-Rhodesié ‘aullen ge- 
respekteerd worden. ~De algemene politiek van de Unie met 
betrekking tot .de.insteuing van Naturelleraden in Naturellen: 
Reservaten en het ter zijde zetten van streken gelegen aan gulke 
Reservaten waar. naturellen grond in individueel eigendom kunnen 

krijgen zal’ toepasselik zijn in. Rhodesié niet behoorlike imacht- 
neming van plaatselike omstandigheden en de tegenwoordige en 
toekomstigs, behoeften van de naturellebevolking. 

Het recht om.belasting te heffen van de personen, grond of 
inkomsten.van naturellen zal als in de andere Provincies aan de 
Unie voorbehouden worden. 

Terwijl het geen goede politiek zou zijn om de naturellen van 
Rhodesié te verhinderen om vrijwillig werk te zoeken in andere: 
delen van de Unie zal geen systeem van aanwerving van naturel- 
lon in Rhodesié voor dienstneming in de Unie toegelaten, worden 
en- zulke aanwerving zal tegengezaan worden “door de Unie 
Regering. : 

Om een kort overzicht te geven van de voornaamste termen en 
voorwaarden waarop Rhodesié een Provincie van de Unie van 
Zuid-Afrika .zal worden, diene :— 

(a) Rhodesié zal vertegenwoordigd worden door tien leden in 
de Volksraad welk getal verhoogd wal worden overeenkom- 
stig de toekomstige toename van de volwassen mannelike 
blanke bevolking totdat de vertegenwoordiging gerezen is 
tot zeventien. 

Het zal gedurende dat tijdperk in de Senaat vertegen- 
voordigd worden door vier verkozen en een benoemde Sena- 
tor en nadat zijn vertegenwoordiging in de Volksraad tot 
gevention gerezen is, zal het getal Senatoren vermeerderd 
worden tot acht verkozen en twee benoemde. 

(b) Rhodesié zal_een Provinciale Raad-van twintig leden heb- 
ben die een Uitvoerend Komitee van vier leden zullen ver- 
kiexen waarvan de Administrateur, aangesteld door de 
Goeverneur-generaal-in-Rade, de Voorzitter zal zijn. De 
Provinciale Raad en het Uitvoerende Komitee sullen de- 
zelfde rechtsmacht hebben als in’ de andere Provincies en 
verdere maatregelen zullen genoméen worden onder de Zuid- 
Afrika Wet om admunistratieve decentralisatie te verze- 
keren in Rhodesié, 

Boven en behalve de gewone subsidie aan de Provincie 
uit Unie-inkomsten zal een specialé subsidie van £50,000 per 
jaar gedurende een tijdperk van tien jaren gegeven worden | 
als een vergoeding voor de afschaffing van de Rhodes 
Klausule. 

(c) Het Doge Hof van Auid- Rhodesia zal een Provinciale Afde- 
ling van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika worden. 

(d) Het algemetie belastingsysteem van de Unie, zowel direkte 
als indirekte, zal toepasselik zijn in Rhodesié maar gecdu- 
rende drie jaren na de inhijving zal de bestaande grens van 
vrijstelling” van Inkomstebelasting in Zuid-Rhodesié van 
-kracht. blijven. Er zal een Ontwikkelings Toelage van nich 
minder dan £500,000 per. jaar gedurende tien jaar gegeven 
worden. ‘die - gewijd zai worden aan kapitaal-uitgaven voor 
outwikkeling, zoals spoorwegen, publieke werken, besproci- 
ing,” grondnederzetting, télegrafen, wegen en bruggen eu 
andere middelen van outwikkeling. : 

(¢) De Rhodesiese en Mashonaland Spoorwegen zullen overge- 
nomen worden evenals de andere spoorwegrechten van “de 
Britse Zuid-Afrika Maatschappij.. Unie tarieven en virach- 
ten met inbegrip van speciale vrachten. aullen berekend 
worden door geheel Rhodesié. Speciale aandacht zal ge- 
wijd worden aan de ontwikkeling en. behoorlike toerusting 
van de haven te Beira als zijnde de voornaamste poort van 
verkeer van Rhodesié. 
De Kroongronden zullen onmiddellik bevrijd worden van de 
preferente rechten van de Britse Zuid-Afrika Maatschappi| 
in verband met het bedrag aan hem verschuldigd en een 
Kroongrond-nederzettingsraad; bestaande uit inwoners yan 
Rhodesié, zal. aangesteld worden voor het doeleinde van 
nederzetting in de.Provincie en de fondsen daarvoor moeten 
komen uit de Ontwikkelings Toelage. 

(g) De minerale rechten van de Britse Zuid-Afrika Maat- 
schappij . zullen mettertijd door overeenkomst met de 
Maatschappij verkregen worden, in de.tussentijd sullen de 
tegenwoordige mijnrechtgelden aan de Maatschappij betaal- 
baar blijven. De Rhodesiese Mijnwet en Reguaties zullen 
van kracht blijven na inlijving. 

(h) De Staatsdienst van’ Rhodesié. zaleen deel- worden van de 
Unie Staatsdienst maar al hun bestaande en opkomende 
rechten zullen gewaarborgd worden. ij. krijgen ook bij- 
komstige rechten en verzekeringen voor de toekomst. De- 
zelide. opmerkingen gelden voor de.-Britse . Auid-Afrika 
Politie. Dezelfde opmerkingen gullen gelden voor de spoor- 
wegambtenaren zodra de Spoor weginaatschappijen geli- 
kwideerd zijn_en de spoorwegen ingelijfd zijn bij het Unie 
Spoorweg en Haven Departement. 
Het bestaande Rhodesiese Verdedigings Systeem zal voort- 
blijven bestaan, totdat er meer tijd is om te overwegen hoe 
het Unie systeem het beste kan toegepast worden - op 
Rhodesié. 

(jy Er zullen geen_beperkingen zijn op het verkeer van Buro- 
peanen tussen Rhodesié en andere Provincies van de Unie; 
betreffende het verkeer van andere personen gzullen de 
beperkingen geldig in de Unie toegepast worden. Geen 
aanwervitig yan avbeiders in Rhodesié voor andere delen 
van de Unie zal toegelaten worden... . 

(k) De bestaande Municipaliteiten aullen: ‘als our ~vrije toowij- 
zing transport’ verkrijgen. van de grond -VOOE_ hen ber’ zijde 

gezet als dorpsgronden. a 
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