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_ PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 

The.following Goverunient ‘Notice is published for general 

information. af, 
_. EL F.C. LANE, 

Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, 
Cape Town, 18th June, 1923. 

No. 995. 1 [18th June, 1923. 

ir is notified that His Royal Highness the. Governor- General 

has been pleased to assent to the following Acts, which are 
hereby published for general information :— 
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DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 
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; E. F. C. LANE, 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van ‘de Eerste Minister, 
Kaapstad, 18 Junie 1923. 

  

“No. $95.] . [18 Junie 1923, 

PERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Konink- 

like Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om 

zijn goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten, welke 

hiermede ter algemene informatie ‘gepubliceerd worden :— 

BLADZ. 

No. 19 van 1923: Inkomstebelasting Wet... “ i 

No. 20 van 1923: Wet tot Verlenging van de Wetten . , 
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| No. 49,°1923.] No. 19, 1923.] 
a 

ACT 
To fix the rates of normal income tax and. “super. 

tax in respect of the twelve months: ended the! - 
thirtieth day of June, 1923. 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JU NE, 1923, 

ames 

po tS ; 

i. Loe 

Tot. vaststelling van het bedrag van normale in- 
komstebelasting en superbelasting voor de twaaif 
maanden lopende tot de dertigste dag van Junie 

  

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 :— 

Rate of 
normal 
income tax. 

L. In accordance with sub-section (3) of section five of th® 
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, 1923, an income tax (referred to in that Act as normal 
tax) at the rates specified in sub-section (1) of section one 
of the Income Tax (Consolidation) Act Further Amendment 
Act, 1921 (Act No. 29 of 1921). 

2. 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, 
as 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 months 
ended the thirtieth day of June, 1923, a super tax at the 
rates specified in sub-section (2) of section one of the Income 
Tax (Consolidation) Act. Further Amendment Act, 1921 (Act 
No. 29 of 1921). 

8. This Act may be cited for all purposes as the Income 
Tax Act, 1923. an , 

Rate of 
super-tax. 

Short title. 

\ 
a 

No. 20, 1923.] 

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

(Act No. 13 of 1920), as amended by the Rents 
Act Extension and. Amendment Act, 1921 (Act 
No. 30 of 1921), and by the Rents Acts Extension 
and Further Amendment Act, 1922 (Act No. 10 
of 1922), shall be in operation, and to amend 
those Acts in certain respects. . 

  
  

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

South Africa, as follows :— 

Extension 1, Notwithstanding anything to thé contrary in the Rents 
of operation Act, 1920, as amended by the Rents Act’ Extension and Amend- 

jets Oe ment Act, 1921, and the Rents Acts Extension and Further 
No. 30 of Amendment Act, 1922, the - provisions of- those. Acts shall 
1921 and continue in operation during the period between the thirtieth 
No. 10 of day of June, 1923, and the commencement of this Act, and 
1922, until the thirtieth day of June, 1924. 

Amendment 2, Section ten of Act No. 13 of 1920 is hereby amended 
of Section’ by. the insertion after the word “ condi.ion ” of the words “ or 
No. 13 of +0 en’er into or carry out any fictitious or artificial 

. 1920. agreement ”’, : 

AmC-dment 8, Paragraph (c) of sub-section (1) ‘of section eleven of 
of section Act No. 13 0! 1920 is hereby amended by the. insertion after 
leven of Act the word ‘himself’ of the words “ , his major or married Yo. 18 of ¢ ‘ 
Teo ° child or children, ”’. 

Amendment 4. The definition of “ dwelling” in section fourteen of Act 
of section » No, 13 of 1920 is hereby amended by the insertion at the end 
fourteen of thereof of the following words : 
Act No. 13 oo 
of 1920. ‘but does not include premises licensed under the pro- 

visions of any law relating to the sale of intoxicating 
liquor ”’. 1h 

Short title. 5. This Act may be cited for all purposes as the Rents 
Acts Extension Act, 1923. 

a 

  

1923. 

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

als volet :— ° / : 
1. Overeenkomstig sub-artikel (3) van artikel ouf van de Bedrag van 

Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (Wet No. 41 normale 
van 1917), wordt er ten opzichte van de belastbare inkomsten wkomste- 
(zoals in die Wet omschreven) opgekomen aan, of ten gunsie ONS 
van enig persoon gedurende de twaalf maanden lopende tot ' 
dedertigste dag van Junie 1923, een inkomstebelasting (in - 
die Wet genoemd de normale belasting) geheven van de 
bedragen omschreven in sub-artikel (1) van .artikel een van 
de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzigings 
Wet, 1921 (Wet No. 29 van 1921), 

2. Overeenkomstig sub-artikel (4) van artikel viif en twintig Bedrag van 
van de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (Wet super. 
No. 41 van 1917) wordt er geheven ten opzichte van de aan belasting. 
superbelasting onderhevige inkomsten (als omschreven in. 
artikel zes en twintig van die Wet zoals gewijzigd door de 
Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet Wijzigings Wet, 1919 
(Wet No. 39 van 1919), opgekomen aan of ten: gunste van 
individuele personen gedurende de twaalf maanden lopende 
tot de dertigste dag van Junie 1923, een ‘superbelasting van 
de bedragen omschreven in sub-artikel (2) van artikel een 
van de Inkomstebelasting (Konsolidatie). Wet Verdere Wijzi- 
gings Wet, 1921 (Wet No. 29 van 1921). 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Inkomstebelasting Wet, 1923. 

No. 20, 1923.] 

Tot verlenging van het tijdperk gedurende hetwelk 
de Wet op Huurgelden, 1920 (Wet No. 13 van 
1920), zoals gewijzigd door de Wet tot Verlen- 
ging en Wijziging van de Wet op Huurgelden, 
1921 (Wet No. 30 van 1921) en door de Wet tot 
Verlenging en Verdere Wijziging van de Wetten 
op Huurgelden, 1922 (Wet No. 10 van 1922) in 
werking blijft , en tot wijziging van die Wetten 
in zekere opzichten. | 
  
  

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

als volgt :— : 
1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingern, in de Verlenging 

Wet op Huurgelden, 1920, zoals gewijzigd door de Wet tot va" working 
Verlenging en Wijziging van de Wet op Huurgelden, 1921, No. 13 van 
en de Wet tot Verlenging en Verdere Wijziging van de Wetten 1920, No. 30 
op Huurgelden, 1922, blijven de bepalingen van die :Wetten van 1921 en 
in werking gedurende het tijdperk tussen de dertigste dag van 1,10 van 
Junie 1923, en de inwerkingtreding van deze Wet, en.tot de . 
dertigste dag van Junie 1924. ; 

2. Artikel tien’ van Wet No. 13 van 1920 wordt hierbij Wiz 
gewijzigd door na “nemen” in te voegen “ of verzonnen of writhidiaacn 
kunstmatige overeenkomsten aan-te gaan of uit te voeren ?, ‘#7 van Wet. 

  

   

No. 13 van 
1920. 

3. Paragraaf (c) van sub-artikel (1) van artikel elf van Wijziging 
Wet No. 13 van 1920 wordt hierbij gewijzigd door invoeging van artikel. - 
na het woord “hemzelf” van de woorden ‘ zijn mondig of seven Wet 
getrouwd kind of kinderen ’’. 1920. 

4. De woordverklaring van “woning” in artikel veertien Wijziging 
van Wet No. 13 van 1920 wordt hiermede gewijzigd door de yay, artikel 
invoeging aan het einde daarvan van de volgende woorden: _veertien van 

, Wet No. 13 ‘“‘doch sluit niet in percelen gelicentieerd krachtens de van 1920. 
bepalingen van een wet betrekking hebbende op de 
verkoop van bedwelmende drank”. ~~ 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aange- Korte tite’,   haald als de Wet tot Verlenging van de Wetten op Huur-° 
gelden, 1923.



Reservation . 
of areas and‘to the 
provision of © 
accommoda- 
tion 
for native 
occupation. 

No. 21, 1923.1 - .- 

‘To provide for improved conditions of residence 
for natives in or near urban areas and the 
better administration of mative affairs in such 
areas ; for the registration and bstier control of 
contracts of service with natives in certain areas 
and the regulation of the ingress of natives into 
and their residence in such areas ; for the exemp- 
tion of coloured persons from the operation of 

_ pass laws; for the restriction and regulation of 
the. possession and use of kaffir beer. and other 
intoxicating liquor by natives in certain areas 
and for other. incidental purposes. 

UNION ‘GAZETTH. EXTRAORDINARY, 

Tot 

RY, 19tH- JUNE, ‘1923, 

~. No. 21, 1993.] 

WET. 
verbetering van woningstoestanden voor 

‘maturellen in of in de nabijheid van_ stads- 
gebieden en: van de administratie van natu- 
rellen aangelegenheden in zulke gebieden; tot 
registratie van en betere kenirdle over dienst- 
kontrakten met naturellen in zekere kringen en 
de regeling van de toegang van naturellen tot 
zulke kringen en hun verblijf daarin; tot. -vrij- 
steiling van kieurlingen van de werking van pas- 
wetten; tot beperking en regeling van het bezit en 
gebruik van kafferbier en andere bedweimende 

‘drank deor naturellen in zekere gebieden en 
voor andere verbandhoudende doeleinden. 

  
  

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

South Africa, as follows :— a : 

administrator, any urban local authority may— 

(a) define, set apart and lay out one or more areas 
of land for the occupation, residence. and - other 
reasonable requirements of natives, either as ex- 
tensions of any area already set apart for that 

' purpose or as separate areas. Any land so defined 
and set apart is hereinafter called a location ; 

(6) define, set apart and lay out any portion of a 
location or any other area of land-as an area or areas 
wherein, on such terms and conditions and within 
such limits as, with the approval of the administrator 
and the Minister, the urban local authority may by). 

_ regulation prescribe, natives shall be- permitted to 
acquire the lease of lots for the erection thereon of 
houses or huts for their own occupation. Any area 
of land defined and. set apart under this paragraph 
is hereinafter called a ative village. The pro- 
visions of any law in force in the province con- 
cerned governing the establishment of townships 

_ Shall not apply in respect of any area so defined and 
set apart ; - 

(c) provide one or more buildings or groups of buildings 
or huts (hereinafter called native hostels) either 
within or without the limits of any location or native 
village for the accommodation of natives not living 
under conditions of family life on such terms and con- 

_ ditions as, with-the approval of the administrator 
and the Minister, the urban local authority may by 
regulation prescribe; 

(@) provide buildings or huts within any location or native 
- village for the accommodation of native families on 
such terias and conditions as, with the approval of 
the administrator and the Minister, the urban local 
authority may by regulation prescribe ; 

(e) require every employer of more than twenty-fivel 
natives (including the Union Government or any 
provincial administration) and any employer of natives 
on work of a temporary nature within the urban area 
to. provide or to hire accommodation for the natives 
in his employment in a location or native ‘hostel ‘or 

‘elsewhere ‘subject to .the approval and under the| -   "control of the urban local:authority. 

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

als volgt :— 

iii 

1. (1) Een stedelik plaatselik bestuur kan met de goedkeuring Terzijde- 
1. (1) Subject to the approval of the Minister after reference|van de Minister na voorlegging aan de Administrateur— 

(a) een of meer terreinen voor het gebruik van, 

zetting van 
t terreinen en . 
€f voorziening 

bewoning door en voor andere redelike behoeften van van huis- 
naturellen bepalen, ter zijde zetten en aanleggen vesting voor 

: naturelle- 
- gebruik. 

hetzij' als uitbreidingen van een reeds voor dat 
doel ter zijde gezet terrein of als afzonderlike ter- 
reinen. - Ken terrein aldus bepaald en ter zijde gezet 
wordt -hierna een lokatie genoemd ; . 

(6) een gedeelte van een lokatie of een ander stuk grond 
bepalen, ter zijde zetten en aanleggen als een 
terrein of terreinen waarin het naturellen geoorloofd 
zal zijn om erven voor het bouwen van huizen of 
hutten voor hun eigen gebruik te ‘huren op zulke 
bedingen en voorwaarden en binnen zulke grenzen: 
als door het stedelike plaatselike bestuur bij reculatie 

voorgeschreven worden en de goedkeuring van de 
Minister en de Administrateur verkregen hebben. 
Hen terrein bepaald en ter zijde gezet krachtens deze 
paragraaf wordt hierna een naturellen dorp genoemd.. 
De bepalingen. van een wet van kracht in de be- 
trokken provincie, regelende de oprichting van 
dorpen zijn niet van toepassing op een aldus bepaald 
en ter zijde gezet terrein ; 

(c) een of meer gebouwen of groepen van gebouwen of 
hutten (hierna naturellen tehuis genoemd), hetzij 
binnen of buiten de grenzen van een lokatie of naturel- 
len dorp, inrichten voor de huisvesting van naturellen- 
die geen familieleven leiden op zulke bedingen en 
voorwaarden als door het stedelike plaatselike be- 
stuur bij regulatie voorgeschreven worden en de 
goedkeuring van de Minister en de Administrateur 
verkregen hebben ; 

(2) gebouwen of hutten binnen een lokatie of naturellen 
dorp inrichten voor de huisvesting van naturelle- 
gezinnen op-zulke bedingen en voorwaarden als door 
het stedelike plaatselike bestuur bij regulatie voorge- 
schreven worden en de goedkeuring van de Admini- 
strateur en de’ Minister verkregen hebben ; 

(e) elke werkgever van meer dan vijf en twintig naturellen 
(met inbegrip van de Unie Regering of een provinciale 
administratie) en een werkgever van naturellen op 
werk van een tijdelike aard binnen het stadsgebied 
gelasten om huisvesting ‘te verschaffen of te huren 
voor de naturellen in zijn dienst in een lokatie of 

keuring en onder het toezicht- van het stedelike 
plaatselike bestuur. 

' naturellen tehuis of elders, onderworpen aan de goed-.
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iv 

(2) The approval of the Minister under sub-section (1) of| (2) De goedkeuring van de Minister krachtens sub-artikel (1) 

this: section may be withheld until he is satisfied in regard to|van dit artikel kan onthouden worden totdat hij voldaan is 

the suitability of area and situation of the land set apart andjover de geschiktheid van de oppervlakte en de ligging van de ter 

the title thereto, the general plan and lay-out of the location|zijde gezette grond en het titelbewijs daarvan, het algemene 

or native village, the situation, nature and dimensions of anyjontwerp en de aanleg van de lokatie of het naturellen dorp, 

building and the provision made for water, lighting, sanitary|de ligging, aard en afmetingen van gebouwen en de voor- 

and other necessary services for the location, native village or ziening gemaakt voor water, verlichting, gezondheids- en 

hostel, as the case may be. . landere noodzakelike diensten voor de lokatie, het naturellen 
dorp of tehuis, naar gelang van zaken. . 

Minister's 2. (1) Whenever it appears to the Minister, after reference 2, (1) Wanneer het de Minister blijkt na voorlegging aan Macht van 

powers to the administrator, and after a local inquiry held in publicjde Administrateur en na een plaatselik onderzoek in het open- de Minister 

where inade- hy an officer appointed by the Minister for that purpose at baar gehouden door een door de Minister te dien einde benoemde geval vie 

oo ieble which the urban local authority and other parties interested/ambtenaar, waarbij het stedelike plaatselike bestuur en andere os mee 

accommoda- Shall be entitled to be heard, that the provision made in the area belanghebbende partijen het recht hebben gehoord te worden, ongeschikte 

tion is of any urban local authority for the needs of natives ordinarily dat de voorziening in het gebied van een stédelik plaatselik hutsvesting 

provided for employed within that area for normal requirements is bestuur voor de behoeften van naturellen, gewoonlik in dienst T°" oy 

natives in inadequate or unsuitable, the Minister may, by written notice binnen dat gebied voor normale vereisten, onvoldoende of in Stade. 

urban areas, ongeschikt is kan de Minister bij kennisgeving in geschrifte gebieden. 
door de Administrateur dat plaatselike bestuur gelasten binnen 
het tijdperk in gulke kennisgeving vermeld een of meer. van 
de voorzieningen te maken in artikel een vermeld. 

(2) Geen lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis mag 
opgeruimd, verkleind ‘of opgeheven worden zonder de toe- 

given through the administrator, require that local authority 

within such time as may be stated in the notice, to make all 

or any of the provisions mentioned in section one. 

(2) No location, native village or native hostel shall be 

removed, curtailed or abolished without the consent of the 

Minister, after reference to the administrator, and upon such 

terms and conditions as to compensation and otherwise. as 

the Minister after consultation with the urban local authority 

stemming van de Minister na voorlegging aan de Administza- 
teur en slechts dan op zulke voorwaarden’ van vergoeding en 
anderszins als de Minister na overleg met het stedelike plaatse- 
like bestuur bepaalt. , 

3. (1) In geval van verzuim door een stedelik plaatselik jsacht van 

bestuur om binnen de bij een kennisgeving krachtens artikel Minister bij 
twee vastgestelde tijd, of binnen de verlenging van zulk verazuim van 

een tijdperk door de Minister na voorlegging aan de Administra- vervulling - 

teur toegestaan aan een last krachtens dat artikel gegeven plichtingen 
te voldoen, kan de Minister na voorlegging aan de Admini- door stedelik 

strateur en na schriftelike kennisgeving. aan het stedelike plaatselik 
plaatselike bestuur, zulke werken witvoeren en zulke dingen bestuur in- 

: vs : 1 ti- 
doen, als nodig mogen zijn om aan die last gevolg te geven ; en orl vthee. “ 

may direct. 

Minister’s 3. (1) Upon the failure of an urban local authority within 

powers upon the time fixed in any notice given under section two or within any 

failure of — exténsion of that time granted by the Minister after reference 

eihority to to the administrator, to comply with any requirement notified 

comply ‘with under that section, the Minister may, after reference to the 

requirements administrator and after written notice to the urban local 

made under authority, carry out such works and do all such things as may be 

section 10 JD ocessary. to give effect to that requirement; and for that 

purpose the Minister is hereby authorized to exercise all such 

rights, powers and authorities as might have been exercised 

by the urban local authority in that behalf. 

(2) Whenever an administrator, in the exercise of powers 

conferred upon him by section eleven of the Public Health 

Act, 1919, has assumed the administration and control of any 

location or native village in any urban area, the Governor- 

General may, by proclamation in the Gazette, declare that, 

- from and after a date to be specified therein, all powers and 

duties exercised or performed by the administrator shall 

be exercised and performed by the Minister who, for that 

purpose, shall have all the powers and authorities conferred 

upon the administrator by section eleven of the Public Health 

Act, 1919. 

(3) At such time as the Governor-General may deem fit 

and subject to such conditions as he may impose, any adminis- 

tration and control vested in the Minister under this section 

may, by proclamation of the Governor-General in the Gazette, 

be re-vested in the urban local authority concerned. 

(4) Any expenditure reasonably incurred by the Minister 
under this section in excess of revenue derived from the exercise 

of the powers vested in him may be recovered by the Minister— 

(a) by action in a competent court against the urban 
local authority in default ; or 

(3) by levying a special rate upon all rateable property 
within the area of the urban local authority in default ; 

. OF ‘ 

(c) by deduction from any subsidy, grant or other moneys 

payable out of the Consolidated Revenue Fund or pay- 

able by the administrator to the urban local authority 
in default, 

or by all three or any two of such methods of recovery and the 

Minister’s certificate shall be prima facie evidence of the amount 

due by the urban local authority under this section. 

voor dat doel is de Minister bij deze gemachtigd alle zulke 

rechten, machten en bevoegdheden uit te oefenen als te dien 

opzichte door het stedelike -plaatselike bestuur konden uitge- 
oefend worden. 

(2) Wanneer een Administrateur bij de uitoefening van de 

bevoegdheden aan hem verleend krachtens artikel elf van de 

Volksgezondheids Wet 1919, de administratie van en het toe- 

zicht over een lokatie of naturellen dorp in een stadsgebied op 
zich genomen heeft, kan de Goeverneur-generaal bij pro- 

klamatie in de Staatskoerant verklaren dat, na een daarbij vast- 

gestelde datum, alle bevoegdheden en plichten uitgecefend | 

of waargenomen door de Administrateur zullen worden 

uitgeoefend en waargenomen door de Minister, die voor dat 

doel alle machten en bevoegdheden heeft aan de Administrateur 

verleend krachtens artikel el van de Volksgezondheids Wet 

1919. ; 
-(3) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in, de: 

Staatskoevant verklaren dat de administratie en het toezicht 

in de Minister gevestigd krachtens dit artikel weer gevestigd 

worden in het betrokken stedelike plaatselike bestuur op een 

tijd die door de Goeverneur-generaal geschikt geoordeeld en 

onder zulke voorwaarden als door hem mogen worden bepaald. 

(4) Alle onkosten redelikerwijze door de Minister krachtens 
dit artikel gemaakt, voorzover ze de inkomsten verkregen in 

de uitoefening van de bevoegdheden in hem gevestigd te boven 

gaan mogen door hem verhaald_ worden— / 

(a) door middel van een aktie in een bevoegd gerechis- . 
_ hof tegen het nalatige stedelike plaatselike bestuur ; of - 

(b) door middel van heffing van een speciale belasting op 
al het belastbare eigendom in het gebied van het 
nalatige stedelike plaatselike bestuur; of - 

(c) door middel van aftrek van allé subsidies, toelagen of 
andere geélden betaalbaar uit het gekonsolideerde 
inkomstefonds of door de Administrateur aan het 
nalatige stedelike plaatselike bestuur te betalen, 

of door toepassing van alle drie of twee van die middelen van 

verhaal en een certifikaat onder de hand van de Minister is   drima facie bewijs van het bedrag door het stedelike plaatselike 

bestuur verschuldigd krachtens dit artikel.
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estrictions 4, '(1) Save as is specially provided in this. Act, no per- 
_. HaNsae- son other than a native or a company the interest wherein is 
Lotion held exclusively by natives shall enter into any agreement 

or Or transaction for the acquisition of any lot or premises 
a situate in a native village or location or of any right to any 

- such lot or premises or of any interest therein or servitude 
thereover, - : : 

- (2) Any person who is a party to any attempted acquisition 
or $0 any agreement or transaction or to any act or. default 
which is in contravention of this section, shall be guilty of an 

offence and liable on conviction to a fine not exceeding one hun- 
dred pounds and, if any such act or default constituting the 
offence is a continuing one, the offender shall be liable to a 
further fine not exceeding five pounds for every day on which 
the act or default continues. . 

(3) Notwithstanding anything in this Act contained— 

  

    

    

    

   

    

' (a) any coloured persons ordinarily resident in a location 

recognized by law as a place for the residence of} 
natives in any urban area at the commencement of 
this Act and their descendants may reside in such 
location or, in the event of its removal or abolition 

in any native village or location established in such 
area in place thereof, and as long as they continue 

yo "go to reside may acquire the lease of lots or rent 
premises for their own occupation therein ; 

(b) where in any urban area there are at the commencement 
of this Act coloured persons ordinarily resident in a 

. location recognized by law as a place for the residence 

\ , of natives, the urban local authority shall, subject to 

_ such conditions as may be prescribed, permit coloured 

established in such area and to rent premises for their 
own occupation therein until such authority has/ 
satisfied the Minister that adequate and suitable 
accommodation is available for coloured persons 
elsewhere in such area. 

legregation 5, (1) Whenever the Governor-General deems it expedient, 

f natives in hy may, by proclamation im the Guzette, declare that,. from 

whan areas. oy q after a date to be specified therein, all natives within the 

limits of any urban area or any specified portion thereof other 

than those exempted under sub-section (2) of this section, shall 

reside in a location, native village or native hostel. 

(2) The: following classes of natives shall be exempted from 

the operation of any proclamation issued under sub-section 

(1) -— . a , 
(a) Any native who, being at the date specified in any 

such proclamation the registeted owner of immovable 
property within the urban area valued for rating 
purposes at seventy-five pounds or more, has been. 
registered as prescribed, so long as he continues 

to be the registered owner of and to be ordinarily 
resident on such property ; 

(b) any native who having acquired immovable property 

“as described in paragraph (a) by devolution or 

. succession on death from a registered native owner, 

! whether under a will or.on intestacy has been registered 
as prescribed so long as he continues to be the owner 
of and to:be ordinarily resident on such property ; 

(c) in the province of the Cape of Good Hope any native 

  

who, being a registered parliamentary voter, has been) 

registered as ‘prescribed ; | . : 

(d) any person being the wife, minor. child, unmarrie 

daughter or bona fide dependent of any native ex-| 

- empted under paragraph (a), (6) or (¢) of this sub- 

section, so long as ‘that person continues ordinarily 

to reside with such native, or any widow of such 

native or minor child of such native residing with 
the widow ; 

(e) any native whois at the time actually employed in bona} " 

fide domestic service and for whom sleeping and sani- 

persons to reside in any native village or location) 

  

o 

‘4,°(1) Behoudens de gevallen biezonderlik vermeld in deze 
Wet is het verboden aan eer persoon, die niet een naturel is 
of een maatschappij] waarin’ het belang uitsluitend door 
naturellen gehouden wordt, een -kontrakt of transaktie aan 
te gaan omtrent de verkrijging van erven of percelen in een 
naturellen dorp of lokatie of een recht op. zulke erven of 
percelen of belang erin of servituut erop. ; 

(2) Hij die in strijd met dit artikel deel neemt aan 

een gepoogde verkrijging of een overeenkomst of transaktie 
of handeling of verzuim maakt zich schuldig aan een overtre- 
ding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten 

hoogste honderd pond en indien zulke handeling of verzuim™ 
dat de overtreding uitmaakt, voortdurend is wordt de over- 
treder gestraft miet een verdere boete van ten hoogste viji 

pond voor iedere dag gedurende welke de handeling of 
het verzuim voortduurt. 

(3) Niettegenstaande het bepaalde bij deze Wet— 
(a) kunnen kleurlingen bij de invoering van deze Wet 

als een woonplaats voor naturellen in een stadsgebied 
en hun afstammelingen in zodanige lokatie wonen, 

of, in het geval van verwijdering of opheffing daarvan, 

in een naturellen dorp of lokatie in zulk een gebied 
in: plaats daarvan opgericht, en kunnen, zolang 2ij 
zo blijven wonen, daarin de huur verkrijgen van erven 
of percelen huren voor hun eigen gebruik ; 

(b) staat het stedelike plaatselike bestuur, waar in een 

stadsgebied bij de invoering van deze Wet kleur- 

lingen gewoonlik woonachtig zijn in een lokatie 

wettelik erkend als een woonplaats voor natu- 

rellen, onder zulke voorwaarden als voorgeschreven 

mogen worden, kleurlingen toe om in een naturellen 
dorp of lokatie te wonen opgericht in zulk een gebied 
en om daarin percelen te huren voor hun eigen gebruik 

totdat zulk een bestuur de Minister overtuigd heeft 
dat elders in zulk een gebied toereikende en geschikte 
huisvesting voor kleurlingen beschikbaar is. 

5. (1) Wanneer zulks de Goeverneur-generaal goeddunkt, 

kan hij bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren dat 

van en na een daarin bepaalde datum alle naturellen binnen de 
grenzen van een stadsgebied of een bepaald deel daarvan, 

behalve die vrijgesteld door sub-artikel (2) van dit artikel, 

verplicht zijn in een lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis 

te wonen. . : : 

(2) De volgende klasséni van naturellen zijn vrijgesteld van 

Beperkingen 
betreffende 
overeenkom 
sten voor de 
verkrijging 
van erven of 
percelen in 
een lokatie 
of naturellen 
dorp, 

gewoonlik woonachtig in een lokatie wettelik erkend ~ 

Afzondering 
van 
naturellen 
in stadsge- 
bieden. 

de -werking van een proklamatie uitgevaardigd ingevolge - 

sub-artikel (1)— ; 

(a) een naturel die op de datum vastgesteld bij zodanige 
proklamatie de geregistreerde eigenaar van onroerend 
eigendom in het stadsgebied is, dat voor belasting- 
doeleinden gewaardeerd is op vijf en zeventig pond 

of meer en die geregistreerd is als voorgeschreven, 
zolang als hij de geregistreerde eigenaar daarvan 
blijft en zijn gewoonlike verblijfplaats daar behoudt ; 

(b) een naturel die, onroerend eigendom zoais beschreven 
in paragraaf (a) door erfopvolging of veririjging na 
de dood van een geregistreerde naturel eigenaar 

. verkregen hebbend krachtens testament of de wet, 
geregistreerd is als voorgeschreven, zolang als hij 
daarvan de eigenaar blijft en zijn gewoonlike ver- 
blijfplaats daar behoudt ; 

(c) in de Provincie Kaap de Goede Hoop een naturel 
die een geregistreerde kiezer voor het Parlement zijnde 

geregistreerd is als yoorgeschreven ; . . 

(d) de vrouw, het minderjarige kind, de ongehuwde dochter 

of bona fide afhankelike persoon van een naturel 
vrijgesteld krachtens paragrafen (a), (6) of (¢) van 

dit sub-artikel, zolang als zulke personen hun gewoon- 
like verblijfplaats behouden bij zulke naturel, of de 
weduwe van zulke naturel of minderjarig kind van 
zulke naturel dat bij de weduwe woont ; 

(ce) een naturel die te dien tijde feitelik,en bona fide als 
huisbediende werkt en voor wie naar genoegen van



vi 

tary accommodation to the satisfaction. of-the urban|- 
local authority has been provided by his employer. The] - 
burden of proving that such a native is so employed 
shall be on the native or on his.employer ;: 

(f) any native for whom accommodation. outside a loca- 
tion, native village or hostel is provided. by his em- 
ployer under the provisions of paragraph (e) of sub- 
section (1) of.section one; ©. st 

(g) any native tesident of a mission house, private hostel 
or similar institution specially approved by the 
Minister with the concurrence ofthe urban local] 

° authority concerned, which approval with like con- 
currence may be withdrawn ; 

(4) any native residing in an area within the juris-|. . 
diction of the urban local authority which the Minister, 

by notice in the’ Gazette, has, with the concurrence 
of the urban local authcrity concerned, approved 
for the residence of nativ-s ; 

(2) any native who at the date. when any -portion of a 
- - location in the Orange Free State is set-aside for the 

residence of coloured persons under sub-section (3) 
of ‘section twenty-seven. is residing in such portion| - 

. and who receives from the urban local authority 
- written permission to continue to reside therein ; 

(j) any: other native whose application for exemption 
has been granted, either permanently or for a pre- 
scribed period, by the urban local authority. 

(8) Any person who, in an urban area, harbours or otherwise 
provides accommodation for an unexempted native outside 
the limits of a location, native village or native hostel, shall 
be guilty of an offence. oo , 

6. (1) Except with the approval of the Minister, no owner, 
lessee or occupier of land situate outside an urban area within 
three miles of the boundary thereof shall allow any natives 
not exempted under section jive to congregate, or any such 
‘native to reside upon such land or any such native to occupy 
any dwelling thereon except in the case of a native who 
is in the bona fide employment of such owner, lessee or 
occupier. 

(2) The Governor-General may by proclamation in the 
Gazette increase the limit of three miles mentioned in sub- 
section (1) of this section up to five miles in the case of any 
particular urban. area. 

(3) Any person who contravenes any provision of this 
section shall be liable on conviction to a fine not exceed- 
ing fifty pounds. 

-.(4) The provisions of this section shall be in addition 
to and not in substitution for the provisions of any law relating 
to the occupation of or residence upon land by natives. 

(5) This section shall not apply. to the congregation or 
residence of natives in any township or native reserve lawfully 
established prior to the commencement of this Act: or in any 
township specially exempted by the Minister. 

Resid ence 
and congre- 
gation of 
natives 
within 
three miles 
of urban 
boundary. 

Powers of 7. (1) For the purpose of providing, setting apart, estab- 
authority in lishing, equipping. and maintaining any location; native 

village or native hostel, whether under this Act or otherwise, respect of . L 
establish. any urban local authority may, subject to the approval of the 

ment and Minister after reference by him. to the administrator— 

oF eee rons, (a) acquire any land or interest in land within or without 
villages and the urban ared deemed by the urban local. authority|. 

native _to be necessary. In default of agreement with the|: 
nostels, 

ofthe law in force in the, province in which the 
‘land is situate relating to the expropriation of land|. 

' for public purposes shall. apply in respect of such 
acquisition, ard if in any province there is no such 

__ law, the provisions of Proclamation No.. 5. of 1902) 
“of the Transvaal arid any amendment thereof shall]: 
mutatis mutandis apply : Provided that, in determin- 

owner or the holder of the interest, the provisions] 
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. het stedelike plaatselike bestuur door zijn werkgever 
‘behoorlike voorziening voor inwoning en voor reini- 
-gingsdoeleinden gemaakt is: . Het -bewijs dat zulk 
een naturel werkelik'in dienst'is rust op de naturel 

_ of op -zijn werkgever ; : : 
(f) een naturel. voor wie- huisvesting buiten een lokatie, 

naturellen dorp of tehuis verschaft wordt door zijn 
werkgever ingevolge de bepalingen van paragraal 

- (e) van sub-artikel (1) van artikel éen ; 
(g) een naturel -woonachtig in een zendingshuis, een 

privaat tehuis of dergelijke instelling speciaal goedge- 
keurd door de Minister, met instemming van het 

-- betrokken stedelike plaatselike bestuuz, welke goed- 
keuring alsmede. instemming teruggétrokken kunnén 
worden ; ; , . 

(4) eeri naturel die woonachtig is op een terrein in het 
gebied van een stedelik plaatselik bestuur, dat 
door de Minister met instemming van het betrokken 
stedelike plaatselike bestuur bij kenhisgeving in de 
Staatskoerant is goedgekeurd als-eeh woonplaats voor 
naturellen; re 

' (2) een naturel die op de datum dat een-deel van cen lokatie 
in de Oranje Vrijstaat ter zijde gezet: wordt als ver- 
blijfplaats van kleurlingen krachtens sub-artikel (3) 
van artikel zeven en twintig, woonachtig is in zulk 
een deel'en dic van. het, stedelike plaatselike bestuur 
schriftelike vergunning ontvangt om daarin te blijven 

- -wonen;  - ‘ a 
(7) elke andere naturel wiens aanzoek om vrijstelling 

hetzij voor altijd of voor een beépaald tijdperk 
toegestaan is door het stedelike plaatsclike bestuur. 

(3) Hij die in een stadsgebied een naturel, die niet vrijgesteld 
is-een schuilplaats geeft of hem op andere wijze huisvest buiten 
de grenzen van een lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis 
maakt zich schuldig aan cen overtreding. . 

6. (1) Behoudens met ‘de goedkeuring van de Minister is Verblijf on 
het de eigenaar, huurder of bewoner van grond gelegen buiten verzameling 
een stadsgebied binnen drie mijlen van de grens daarvan Van haturel 
verboden om naturellen, niet vrijgesteld krachtens artikel vif, len wuiilen 
te laten’ wonen of ze toe te laten zich te verzamelen op zulke yan stade. 
grond of zulk een: naturel een woonhuis daarop te laten grens. 

   
   
   

  

‘|betrekken tenzij zodanige naturel bona fide in dienst is van 
zulk een eigenaar, huurder of bewoner. . 

(2) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Staats- 
koerant de in sub-artikel (1) van dit artikel genoemde limiet 
van drie mijlen in het geval van enig biezonder stadsgebied. 
vermeerderen tot op vijf mijlen. 

(3) Hij die dit artikel overtreedt wordt bij veroordeling 
gestraft met een boete van ten hoogste vijitig pond. 

(4) De ‘bepalingen-van dit artikel‘Komen bij, maar vervangen 
niet de bepalingeh van enige wet: betreffende de woiing of het 
verblijf van naturellen op groriden. - 

(5) Dit artikel wordt niet- toegepast op de verzameling of 
woonplaats van naturellen in een dorp of naturellen reserve 
wettig ingesteld véér de invoering van deze Wet of in een 
dorp speciaal vrijgesteld door de Minister. 

7. (1) Voor het doel om voorziening te maken ‘voor, ter- Bevooegdhe- 
“ijdezetting van, uitrusting en het onderhoud van lokaties, dea van 
naturellen’ dorpen, of naturellen ‘tehuizen ingevolge deze stedelik 

ae. . . bestuu 
Wet of anderszins'kan een stedelik plaatselik bestuur met betraffende 
de. goedkeuring van de Minister na voorlegging door hem instelling on 
aan de Administrateur— : instandhou 

ding van (2) gronden of rechten op gronden. verkrijgen gelegen jo) 5.05 
. binnen of buiten de grenzen van het stadsgehied welke naturellen 
door het stedelike plaatselike bestuur geacht worden dorpen en 
nodig te zijn. Bij gebreke van overeenkomst met de naturellen 
eigenaar of de houder van het recht, wordt de wet tehuizen. 

op onteigening’ van grond voor’ publieke doel- 
elinden van kracht in de provincie waar de 

. grond gelegen is toegepast, met betrekking tot 
zulke verkrijging, en indien er geen . zodanige 
wet is in een provincie worden ‘dé . bepalingen 
van Proklamatie No. 5 van 1902 van de’ Transvaal 

‘en wijzigingen daarvan: mutatis ‘mutandis toegepast : 
Met dien verstande dat bij de bepaling van de som  
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and (3) of. this section, no: native owning: land ‘or holding any 

‘ing the amount- payable. for any: land or interest in 
-land. so. acquired,..there shall be.allowed. not more 

' than the-.price which: may be faitly computed to be 
‘the price-which would:be obtained for..such land as 
between a willing seller and a willing buyer, plus, in the 
case of damage sustained by ‘the owner of such land 
as a direct. result of the expropriation, an‘ amount 

_nof exceeding ten per cent. of that’price: Provided 
further that:when an. urban local authority wishes-to 
acquire land without.the urban ‘area and such land is 
portion of a farm and such acquisition would unduly 

‘interfere: ‘with the full and beneficial occupation: of 
the remainder ofthe said farm the urban local 
authority shall not be entitled. to expropriate such 
land: unless it expropriates such portion of the 
remainder of the. said;farm as is reasonable in the 
circumstances. of the. case, and in default.of agree- 
ment the ,matter ‘shall be decided -by. arbitration in| 
accordance with the law in force relating -to arbitra- 

‘ tion in the. province in which such land. ‘is.situate, or 
if there is no such.law in force in the province con- 
terned.then.the matter shall .be.decided by the law 
relating to arbitration in force in the-province of the 
Transvaal; Se 

(6) borrow moneys ‘on , the security of the: urban local 
authority?’s rates, or on the security. of any location, 

' native: village ‘or:native hostel or under any law to]. . 
_ provide ‘facilities for ‘the ‘construction. of -dwellings, 

subject to repayment upon such terms and conditions 
- °° as may, be*approved ; | - - 7 
(c) advance. moneys,or supply material. on credit to‘ ap- 

proved natives for the construction of houses-or huts| | | 
‘subject, to. such terms. and -conditions.-as may be 

. approved... 2 6. eS 
(2) Any. urban local authority may:acquire any land-within 

the area under its jurisdiction ‘or ‘any. interest in such Jand 
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“betaalbaar voor zulke grond of recht op grond 20 
.verkregen niet meer toegestaan wordt dan de prijs die 

' xedelikerwijze berekend zou worden voor -zulke grond: 
indien de verkoper en koper beideé. gewillig waren een 
overeenkomst te sluiten, en daarbij gevoegd wordt een 
bedrag. tien percent van die prijs niet te boven- 

. gaande in geval de eigenaar van zulke grond schade lijdt 
als een direkt gevolg van de onteigening : Met dien ver- 
stande voorts dat, wanneer ‘een stedelik plaatselik 
bestuur grond wenst te verkrijgen buiten het stads- 

. gebied en zulke grond deel uitmaakt van cen boere- 
plaats en zodanige verkrijging de volle en voordelige 
okkupatie van het overschot van bedoelde boereplaats 
onrechtmatig zou belemmeren, het stedelike plaatselike 
bestuur niet gerechtigd zal zijn zulke grondteonteigenen . 
.tenzij het. zodanig deel van het overschot van 
genoemde boereplaats onteigent.als redelik ’ is: onder 
de omstandigheden van het geval, en bij gebreke van 
overeenkomst. wordt de zaak ‘beslist bij arbitrage 
overeenkomstig de wet op arbitrage geldende in de 
provincie waarin zulke grond gelegen is, of wanneer - 
zulk een. wet niet van kracht is in‘de betrokken pro- 
vineie dan wordt de zaak beslist door’ de wet op 

_ arbitrage geldende in de provincie Transvaal : 
(d) geld lenen tegen: sekuriteit van de stedelike plaatselike 

bestuurs belasting of tegen- de sekuriteit van een 
_ lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis-of krach- 
‘tens een wet ter bevordering van het oprichten van 
woonhuizen onderhevig aan zulke termen en voor- 

- waatden van terugbetaling als goedgekeurd mogen 
worden ; — a Sc 

(c) gelden voorschieten-of materiaal op krediet verschaffen 
" . aan goedgekeurde naturellen voor het oprichten van 

huizen of hutten onderhevig aan zulke termen en 
voorwaarden ‘als goedgékeurd mogen worden. _ 

-(2) Een stedelik ‘plaatselik-bestuur kan grond binnen: giju 
owned or held. by a native and the provisions of paragraph (a)|t¢chtsgebied of enig. recht op. zulke grond verkrijgen. toebe- of sub-section’ (1) of this’ section shall apply: in respeéct’ of such|horend aan of gehouden door eén naturel en de bepalingen van acquisition, . 

(3): Whenever any native. residing in an\urban-atea-on land 

paragraaf (a) van sub-artikel (1) van dit artikel zijn, van toe- 
‘|passing ten aanzien van zulk een -verkrijging. .. 

-(3) Wanneer een naturel woonachtig in een’ stadsgebied op of. which -he is the owner or in which:.he holds any interest|grond waarvan ‘hij de eigénaar is of waarop hij een recht heeft (other than a* tenancy terminable by him on the giving of one/(niet zijnde een huur die door hem beéindigd kan worden met month’s notice or any ‘shorter notice) is required under: the opzegging van: een: maand-of minder kraclitens de: bepalingen 

section (1) of this.séction:. - ae 
Provided that; notwithstanding anything in sub-sections (2) 

' provisions of-this Act to reside elsewhere than’on such land|van. deze’ Wet: gelast wordt -om elders’ te wonen dan op . the.urban local. authority exercising’ jurisdiction, shall, acquire|die’ grond -verkrijgt- het stedelike plaatselike bestuur die grond “ such land or interest at‘aprice,-in. default of.agreement, to belof dat: recht tegen een piijs bij gebreke van overeenstemming - determined in the manner described: in paragraph (a) of-sub-lte worden bepaald op de wijze.omschreven in -paragraaf. (a) 
van sub-artikel (1) van dit artikel : 
Met dien verstande dat, niettegenstaande het bepaalde bij 

sub-artikels: (2) en (3) van ‘dit artikel, geen naturel die grond 
interest in land in the province of the Cape of Good Hope shail!" eigendom heeft of een recht op grond bezit in de Provincie 

province under ‘sub-section’ (3), heréof ‘shall be deemed: to be 

. be compelled to sell‘such. land ‘or part with his intéerest in‘ sich Kaap.de Goede Hoop, genoodzaakt zal worden ‘die grond te ~ land-and the obligation. of an urban’ local authority in that}erkopen of afstand te doen van zijn recht op die grond, zul- ; ejlende aan -de verplichting van een stedelik plaatselik bestuur 
» discharged in respect of any such native as is. therein mentioned|Mgevolge sub-artikel (3) hiervan ten opzichte van een daarin if.a bona fide offer to acquire the land or interest in land affected|bedoelde naturel voldaan, zijn wanneer een bona fide aanbod thereby at such pricé.ds:may have been fixed by a single.arbi-/o™ de grond of het recht op grond daarbij betrokken te ver- trator approved -by the: magistrate of'the: district’ has been|*tiigen tegen zodanige ‘prijs als moge zijn vastgesteld. door - made by the local authority to such native and-has.been-refused|¢e2 enkele scheidsrechter’ goedgekeurd door .de ‘magistraat me by him ee 

(4) Notwithstanding anything “in Proclamation’ No: ‘5 .of 

|van . het: distrikt: gedaan’ is door het plaatselike’ bestuur aan 
zulk een naturel‘en door deze geweigerd is. . ; 

(4) Niettegenstaande iets vervat in: Proklamatie No. 5 ‘van ‘ 1902 of ‘the Transvaal or any other law contained, the cost of1902 van Transvaal of in een andere. wet worden de kosten’ van any arbitration proceedings in goniection with the acquisition arbitrage procedures in verband met de verkrijging van grond of any land or intérest inland ‘under, sub-section (2).or (3) of/of recht-op grond krachtens sub-aitikel (2) 6f (3) van dit artikel . ‘this séction shall bé borne by the urban local authority acquiring|gedragen door het stedelike plaatselike bestuur dat die’ grond such land or interest... 
‘ 

: (5) The powers conferred by ‘this section shall: bé exercised 
by an urban, local authority .in accordance with the relevant de verbandlioudende b " provisions, of any law governing such authority. .~ oe ‘|slaande wetten. 

of dat recht verkrijgt. 
(5) De bevoegdheden verleend krachtens dit artikel worden 

wtgeoefend door een stedelik plaatselik bestuur overeenkomstig . 
epalingen van alle op zulk een bestuur 

8. (1) “Fro mand” ‘after® the céminencément of this Act,|- 8. (1) Vanaf de invoering van deze Wet is elk-stedélik plaatse- Naturellen, 
lative 

. “yas yas . : Y vege g venue every urban local authority which Has, whether before or after|lik bestuur dat lietzij voor of na de invoering een terrein ter zijde inkomste- “oubh " such’Gorhmencement, sét apart dny aréa. of lind for the: occu-(gezet heeft oor het verbliji van en bewoning door naturellen of *?kenme- 
< C  
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- account, or from supplementing the native 

pation and residence of natives, or has under its administration 

and control any location, native village or native hostel 

whether established under this Act or not, shall open and keep 

an account to be called the native revenue account into which 

shall be paid— . 

(a) all moneys lawfully paid to the urban local authority 

in respect of fines imposed by any judicial 

authority for a contravention by any person of any 

by-law or regulation governing such area, location, 

native village or native hostel ; 

(b) any revenue derived by the urban loca] authority 

from native pass or registration fees ; 

(c) any moneys derived by thé urban local authority 

from the sale of kaffir beer ; 

_(d) the rentals received for trading sites within locations 

or native villages and the profits accruing from the 

conduct by the urban local authority of any business 

within a location or native village; and 

(e) all ents, fees for services and other revenue of any kind 

svhatsoever derived by the urban local authority from 

occupants or residents of any such. area, location, 

native village or native hostel in respect of their 

occupation or residence therein. 

(2) The native revenue account ‘shall be chargeable . with 

all services rendered by the urban local authority to or in 

respect of any area of land defined and set apart for native 

use, occupation or residence, or of any location, native village 

or native hostel under the administration and. control of such 

authority and with no other service except any service which 

may specially be chargeable thereto under the provisions of 

this Act or any other law, or which may be certified in writing 

by the Minister to be a service rendered for the benefit of 

native residents within the area of ‘the urban local authority. 

(3) Any credit or debit balance on any existing account of 

an urban local authority of a nature similar to the native 

reveniie account or any other asset or liability of a local 

authority held. or incurred in relation to natives shall, if so 

required or authorized by the Minister, be transferred. to the 

native revenue account. 

(4) The appropriation of moneys from the native revenue 

account shall not take place otherwise than in accordance with 

estimates of expenditure which have been passed by the urban 

local authority, and approved in writing by the Minister. 

(5) Any moneys standing to the credit of a ‘native revenue 

account and not immediately required for lawfully authorized 

services may be temporarily invested in such manner, for 

such time and on such conditions as the Minister may approve. 

(6) Any deficit on the native revenue account may ‘be 

met by an advance from the general funds of the urban local 

authority on such terms and conditions as the Minister may 

approve. 

(7) Nothing in this section contained shall be construed as 

prohibiting an urban local authority from appropriating, in 

accordance with the law governing such. authority, to the 

expenditure arising from any location, native village or native 

hostel, moneys from other sources than the native revenue 
revenue account by 

moneys. from general revenue. - 

(8) The native revenue account shall be audited in the 

same manner as the other accounts of the urban local authority 

are audited; the cost of such audit of the native revenue 

account shall be borne thereby. 

een lokatie, naturellen-dorp .of naturellen tehuis-al dan niet 

krachtens deze Wet ingesteld onder -zijn: administratie of 

toezicht heeft, verplicht een rekening “‘de’naturellen inkom- _ 

sterekening’”’ te worden genoemd, te openen.en aan te houden 

Jwaatin betaald worden— 

(a) alle gelden wettiglik betaald aan-het stéedelike plaatse- 
like bestuur,' ten aanzien van ‘door een rechterlike 
autoriteit opgelegde boeten, -wegens -overtreding door 
een persoon van een verordening of regulatie van 
kracht op of in zulk een terrein, lokatie, naturellen 

dorp .of naturellen tehuis ; mo, 
(b) gelden door het'stedelike plaatselike bestuur ontvangen 

-”. ter’zake van naturellen pas- of registratie gelden ; 
(c) gelden door het stedelike plaatselike bestuur ontvangen 

ter zake van de -verkoop van kafferbier ; 
(d) huurgelden ontvangen voor winkel percelen in lokaties 

of naturellen dorpen en de winsten’ gemaakt door het 
drijven van een bezigheid in een lokatie-of naturellen 
dorp door het stedelike plaatselike bestuur ; en 

(e) alle huren, fooien voor diensten en'andere inkomsten 
om welke reden ook door het stedelike plaatselike 
bestuur ontvangen van ‘bewoners of personen 
woonachtig op zulk terrein of in een lokatie, naturellen 
dorp of naturellen tehuis ten aarizien van hun be 
woning daarvan of verbliji daarin. , 

(2) De ‘naturellen inkomsterekening wordt belast met alle. 
diensten verstrekt door het stedelike plaatselike ‘bestuur in 
verband met een terrein bepaald en ter zijde gezet voor het 
gebruik, verblijf of bewoning door naturellen, of met een lokatie, 
naturellen dorp of naturellen tehuis onder de administratie 
en het toezicht van zulk bestuur, en -met geen andere dienst 
dan die welke-krachtens deze Wet of een andere wet speciaal 
toegelaten wordt daarin opgebracht te worden ‘of die welke 
door de Minister in -geschrifte gecertificeerd ‘worden diensten 
te zijn, ten behoeve van naturellen woonachtig in het gebied 
van het stedelike plaatselike bestuur verstrekt. - 

(3) Een kredit of debet balans van een bestaande rekening 
van een stedelik plaatselik bestuur van dezelfde aard als de 
naturellen inkomsterekening of enige andere bate of ver- 
plichting van een plaatselik bestuur bezeten of aangegaan 
met betrekking tot naturellen, wordt, indien zo verlangd 
of gemachtigd door de Minister naar de natiurellen inkomste- 
tekening overgedtagen. 

(4) De aanwending van gelden van de naturellen inkomste- 
rekening geschiedt niet dan overeenkomstig de begroting van 
uitgaven die door het stedelike plaatselike bestuur aangenomen 
en in geschrifte goedgekeurd is door de Minister. ° , 

(5) Gelden ten krediete staande van een naturellen inkomste- 
tekening en niet onmiddellik vereist voor wettig gemachtigde 
diensten, kunnen op zodanige wijze tijdelik belegd worden voor 
zulke tijd en-op zulke voorwaarden als door de Minister goedge- 
keurd worden. 

(6) Een tekort in -de. naturellen inkomsterekening kan 
gedekt worden door een -voorschot uit de algemene fondsen 
van het stedelike plaatselike bestuur op zulke termen 
en voorwaarden: als de Minister mag goedkeuren. oo 

(7) De bepalingen van dit artikel hebben niet de bedoeling 
een stedelik. plaatselik bestuur te’ verhinderen om overeen- 
komstig de wet op dat bestuur toepasselik, gelden uit andere 
bronnen dan de naturellen inkomsterekening aan te wenden 
ter bestrijding van de“*kosten voortvloeiende uit een lokatie, 
naturellen dorp of-naturellen tehuis, of op de naturellen in- 
komsten rekening gelden van de algemene inkomsten over: 
te dragen. , 

(8) De naturellen inkomsterekening wordt geauditeerd . 
op dezelfde manier als de andere rekeningen van het 
stedelike plaatselike bestuur geauditeerd worden; de kosten 
van zulke auditie van de naturellen inkomsterekening worden 
door dezelve gedragen. me 

Rent charges |. 9 (1) The rental charged for the occupation of any lot, house, 

for services hut, or building let for residential purposes in a location, or 

rendered to native village or the amount charged for accommodation in a 

ocation, native hostel shall be such as the Minister may in all the 

Obes OY al circumstances consider to be fair and reasonable in the case 

‘of such location, native village or native hostel. 

dn: ov -. Huren en 
9. (1) De huur berekend voor de bewoning van een erf, huis, gelden voc 

hut of gebouw verhuurd voor woondoeleinden in een lokatie, dieasten 
of naturellen dorp of het bedrag berekend voor huisyesting in verstrekt 
een naturellen tehuis bedraagt zoveel als de Minister met het 22° lokati 
oog op alle omstandigheden billik en redelik acht in het enz., door L tedelik 
geval van zulk een lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis. bestuur   authority.
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» (2) The charges made by. an urban local authority for water, | 
“Tighting, sanitary and -other services .rendered to .a “location, 
“<gative -village or native hostel or to any inhabitant ‘thereof 

portion of its, area. Se, ' 

Native 
advisory 
boards. 

shall: not. exceed’.the ordinary charges made for. the like 
services rendered by. the urban local authority, i in any other 

10. (1 ) For. every, location -or native - ‘village under the 
_ control of an urban local authority there shall be established 
a native advisory boird.. The board shall consist of not less 
_than three natives resident within the area of jurisdiction ot 
“ithe urban local authority in addition to a chairman who may|; 
be a Huropean : Provided.that coloured persons. resident in.a 
_ location or native village shall be eligible as members of the 

_ native advisory board for such location or native ‘village until 

Officers for ~ 
ov. more officers or assign’one or more of its. officers for the 
“management of any location, native village or native hostel]i 
‘within its area. 
‘tassume the duty of such. management until he has' been licensed 

manage- 
ment and 
inspection 
of native 
affairs in 
urban areas, 

such time as adequate and suitable accommodation is available 
for coloured persons elsewhere in the urban area. The mode 
-of election or selection of members.of such boards, the pro- 
-cedure, the period and conditions of office; and their duties 
_and functions shall be defined by regulations made by the 
urban local authority under this Act. 

“(2 )- Whenever a native advisory board as aforesaid has been. 
_established and is performing its functions for any location or 
‘native village in an urban area no regulation for such location 
or native village shall be’ made or withdrawn by the urban 

‘local authority under sub-section (8) of section twenty-three 
without consultation with such native advisory board. 

aL. (1 (1) Every curban local authority shall appoint one 

No officer so appointed or assigned shall 

.as*prescribed, The Minister may, at any time on good cause) 
shown, after reference to. the «urban ‘local authority con- 
cerned, withdraw .any licence so granted, whereupon the. officer 

-- concerned shall cease to perform any duty in the management 
cof native affairs in the urben area. 

'@) 2) The: Minister may. ‘appoint one or more “officers who 
‘shall ‘at - all reasonable times have the -power to inspect 
-any location, native village or native hostel, whether established 
under this Act or not, and any premises within the area of an 
-urban local authority upon which natives are accommodated. 
‘Tt shall be the ‘duty of such officers to confer with the urban 
local ‘authority and, in consultation with. the urban local 

. authority to inquire into any matter affecting the well- -being 
-and -welfare of natives which.may come to their notice, and 
- they shall have access-at all reasonable times to the books and 

OF his powers and duties ‘under sub- section (2). 

accounts of any urban. local authority: within whose area any. 
location, native village « or native hostel i is: situated. 

@) “An urban’ local authority; through its. officers, shall 
accord all reasonable facilities to any ‘officer in the execution 

(4) An officer exercising any power of inspection under 
sub-section (2) shall when necessary transmit a written report 

“+o the Minister as to the facts ascertained on such inspection 
“and the Minister shallcause-a copy of any such report to be 

Proclaimed ~ 
areas and 
the powers 
which may . 
be exercised, 
herein. 

has, 

transmitted to the urban looal authority concerned. 

“12, a) The Governor- General may. by proclamation i in the 
“Gazette declare any urban area the local ‘authority of which 

either before or after the commencement of this Act, 
made or has béen required to make any of the provisions 

“mentioned in section one of this Act: or any area;.defined in 
” such proclamation; in which natives are.congregated in large 
‘numbers for mining or industrial purposes to be-an’ area (here- 
“inafter called a proclaimed area) subject to the: provisions of 
this section, and may exercise in respect.of that area, or may 

adviserend -komitee. | 

‘Jartikel (2). 

(2) De bedragen berekend ‘door een -stedelik “plaatselik 
bestuur voor water, verlichting, reinigings- en andere diensten 
verstrekt aan een Jokatie, naturellen ‘dorp of naturellen ‘tehuis 
of aan een inwoner daarvan, bedragen niet- meer dan “het 
gewone bedrag voor dergelijke diensten door het stedelike 

adviserend komitee ingesteld. Het komitee bestaat uit niet 
{minder dan drie naturellen woonachtig in het rechtsgebied 

van’ het stedelike. plaatselike bestuur en boverdien een voor- 
zitter die een Europeaan kan zijn :, Met dien verstande 
dat kleurlingen woonachtig in een lokatie of naturellen. dorp 
verkiesbaar zijn als leden van het naturellen adviserend komitee 
voor zulk een-lokatie of naturellen dorp tot tijden wijle dat 
toereikende en geschikte huisvesting elders in. het’ stadsgebied 
beschikbaar is. ‘De wijze van verkiezing of ketize van de leden 

waarden van bediening en hun plichten.en funkties worden bij 
regulaties, gemaakt door: het stedelike plaaticlike | bestuur 

jkrachtens deze Wet; vastgesteld. | mi 
(2) Wanneer een naturellen: adviserend Koinitee als voornoemd 

ingesteld is en zijn werkkring™ vervult voor een lokatie of 
naturellen dorp in een stadsgebied, wordt geen regulatie voor zulk 
cen lokatie of naturellen-‘dorp door: het stedelike. plaatselike 
bestuur krachtens sub- artikel; (3) -van : ‘artikel drie.en twintig 
gemaakt of eereeren dan: ti overleg, met. zulk een naturellen    

  

ambieneren aan of. wijat. een. of. ‘meer: van, win; ambtenaren 

in zijn gebied ‘te; beheren. 

een licentie verkrijgt zoals voorgeschreven. « 

betrokken stedelike plaatselike bestuur een uitgereikté licentie 
intrekken waarop de betrokken:ambtenaar-ophoudt het beheer 
van naturellen aangelegenheden Jin) het stadsgebied waar te 
nemeni. Peon 

(2) De Minister kan een of meer: - ambtetiaxen aanstellen die 
gemachtigd zijn op alle redelike tijden, ‘een lokatie; naturellen 
dorp of naturellen teliuis -hetzij ingesteld krachtens deze Wet 
of niet en alle percelen in het gebied: van een’stedelik plaatselik 
bestuur waar naturellen gehuisvest zijn :te-inspekteren. Het 
is de plicht van zulke ambtenaren te raadplegén met het 
stedelike plaatselike bestuur en in overleg met het stedelike 
plaatselike bestuur zaken. die de welvaart-en. het. welzijn van 
naturellen betreffen, en- onder hun aandacht. komen, te onder- 
zoeken en: zij hebben het recht op:alle redelike-tijden ‘de boeken 
en rekeningen van een stedelik. plaatselik- bestuur in wiens 
gebied ‘een lokatie, naturellen dorp- of mati 
is in.te zien. . 

(8) Hen stedelik. ‘plaatsclik. “hestuur, “yerschatt “door middel 
van zijn ambtenaren alle, redelike. hulp aan-‘een.;ambtenaar 
in de uitoefening. van mijn machten en- 1 plichten ingevolge sub- 

    

  

(4) Hen. ambtenaar: die. win: “reebt~ -yan- ‘jhepektie krachtens 
sub-artikel-(2):.uitoefent, levert, wanneer-nodig een geschreven 
verslag in aan de- Minister: Van Zijn: bevindingen ter-gelegenheid 

verslag aan het betrokken stedelike plaatselike bestuur toe- 
komen. 

. 12. (1) De Goeverneur-generaal kan bij iproklamatie in de 
Staaiskoerant een stadsgebied het plaatselike bestuur waarvan, 
hetzij véér of na de‘invoering: van:deze- Wet;-een van de voor- 
aieningen genoemd in artikel cen van deze Wet heeft gemaakt 
of heeft moeten maken of een kring, bepaald in zodanige 
proklamatie, waarin naturellen: in’ grote’ getallen: vérzameld 
zijn ‘voor mijn--of : industriéle doeleinden? een, kring (hierna 
genoemd een geproklameerde ring), verklaren: onderhevig te 
zijn aan de. bepalingen ‘van. dit’ artikel, en‘kan :ten opzichte 
van-dié kring’ ztlke van'de volgende: ‘bevoegdheden als in de   gezegde proklamatie: of-in- én datere proklamatie-opgenoemd 

plaatselike | ‘bestuur in een. ander gedeelte van zijn ‘gebied 
' |berekend. 

10. (1) Voor’ elice lokati¢ of naturellen “doip ” ‘onder het Naturellen 
d d 

toezicht van een stedelik plaatselik bestuur wordt.een naturellen advigeron ° 

voor h 
beh di 

aan om de lokatie, naturellen dorpen .of naturellen tehuizen inspektie var 
Geen. ambtenaar.aldus. aangesteld naturellen 

of aangewezen aanvaardt de bediening van:het. beheer tenzij hij aangelegen- 
De Minister kan 3 heden in’ 

yan: een inspektie en.de Minister-doet een ‘kopie van zodanig: 

Ax 

van zulke komitees, de _werkwijze, het tijdperk en de voor- 

tads- 
te eniger tijd en om gegronde redenen na voorlegging aan het » pebieden. 

Geprokla- 
meerde 
kringen en 
de bevoegd- 
heden die 
daarin uit-. 
geoefend 
kunnen
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  . “vegiilatiotis’ relating theréto,. or unlawtfully.- ithholds 
| such certificate or document’ from any pe on entitled 

“2, to the possession thereof ; 

: -(c) in any way aids or abets any: ‘person in: ‘thete commission| |< 
‘+, = of any of the offences desorthed: in ‘paragraphs (a (a) and -— 

(by) of this sub-section. : 

  

(2) Every person. who counterfeits or forges. any. ‘gertificate 
_ or other document or stamp referred to in section twelve or-the 

\mendment 
of section 
hirteen (1) (e) 

Financial 
Relations 
\et, 1913. 

Jensus of 
latives in 
irban area. 

Manner of 
lealing with 
dle, 
lissolute or 
lisorderly 
iatives in 
irban areas. 

regulations: relating thereto, and -every: person. who. -without 
authority. sells or otherwise ‘disposes. of any. such, document or 
stamp shall be guilty of an offence and liable on conviction to a 
fine not exceeding. fifty pounds or in default of payment to im- 
prisonment for a. period not: exceeding six. months, to both 
such. fine and, imprisonment, or to such imprisonment with- 
out the option of a fine. . 

“1B. (1 ) Paragraph (0) of sub- section (1) ‘of. section thirteen), 
of the Financial Relations Act, 1913,.is hereby’ repealed. 

(2), All revenue. derived under this Act from the registration 
of contracts in those areas which were described as labour 
districts under Proclamation No. 299 of 1911 or any amend- 
ment thereof shall, so. long-as such areas continue to be labour 
districts under the Native Labour Regulation Act,. 1911, be 
raised and received by the Governor-General, but the proceeds 
of such revenues shall, instead of being paid into the Consoli- 
dated, Revenue Fund, be paid. over’ by the Treasury (without 
deduction for the cost of collection) to the Transvaal Province 
in such manner as the Treasury may approve., 

16. In any urban area the urban local authority may from 
time to: time cause a census to be taken of all natives resi- 

dent in.that area or any portion of it, and of their status, 
occupations, means of- livelihood and any other matter re- 
lating to them. 

17. (1) Whenever in. any urban area or.in any area pro- 
claimed under section twelve any police officer, police 
constable, officer appointed under. sub-section (2) of section 
eleven, ox. officer of a location, native village or native hostel 
has. reason to- believe or’ suspect that any. native within 
the urban area or the proclaimed area as the case.may be 
is habitually unemployed,.or-is. by reason of his own default not 
possessed of the means -of honest livelihood; or is leading an 
idle, dissolute or disorderly life, or is.a native who having been 
ordered under sub-section (1) (2) of section twelve to depart 
from a proclaimed area has failed to depart within the specified 
time or has returned before. the expiration of the specified]: 
period, it shall be lawful for him to bring that native or cause 
him- to. be brought before a magistrate, native com- 
missioner or native sub-commissioner who shall require the 

- native to give a good and satisfactory account of himself. 

(2) In the.event of any native so required to give a 
good and satisfactory account of himself failing to do so, 
the magistrate, native commissioner or. native sub-com- 
missioner inquiring into the matter may adjudge him to. be an 
idle or disorderly person and order— 

{a) that he be removed from ‘the. urban . area or 
, proclaimed area as the case may be and sent. to the 

place to. which he belongs, and that . he 
not return to the area from which he is removed 
within ‘a. period specified in. such order; or 

' (b) that he. be sent, to,and detained for a period not ex- 
- ceeding two years in a farm colony, work colony, 

refuge, rescue. home, or similar institution established 
‘or approved. under section fifty of the Prisons and 
Reformatories Act, 1911,, or any amendment thereof 

-. and perform thereat ‘such labour as may be pre- 

b). wilfully alters, defaces, destroys or mutilates any cer-| 
~tificate* or docurhent issued under’ section twelve or'the| :+ 

-do|”   
  

(b) opzettelik een ingevolge artikel iwaalf.of de desbeen 
‘s - -treffende~ regulaties- -Wigereikt “certifikaat: of : bewijs.n 

Werandert; onleésbaarinaakt; ‘veriictigt’ “of ¥erminkt, d 
- of: onwettig § ‘Zulk certifikaat’ of’ bewijs‘aan’éen persoon, 
‘dié tot! het’ bezit’ daarvan* gerechtigd.“is,. orithoudt ; 

‘(¢) ‘op een of andere‘ ‘thanier eén:persoon in het bedrijven 
- “van eén van de im ‘paragrafen (a) en':(b) van dit 
“Sub- artikel. beschreven ’ _ Overtredingen ; bijstaat of 
‘hem.’ daaitoe aanzet. pens *. 

“4(2).. Hy die ‘een in- ‘artikel’ tidaalf ‘of de | “desbetrefiende 
regulaties. bedoeld: certifikaat’ of ander. bewijs of zegel. amaakt 
of vervalst, en hij die zonder. daartoe _gemachtigd, , te zijn, 
zulk besvijs of zegel verkoopt. of op andere: _w1jze_Y: ‘de hand 
zet, maakt zich schuldig aan een ‘overtreding en’ wordt bij . 
veroordeling © gestraft | met een boete van ten. hoogsté vijitig 
pond of. bij gebreke van betaling, mét gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden, met zulke boete zowel als.gevangenisstraf 
of met zulke gevangenisstraf zonder alternatief van bocte. 

: 15 (1), Paragraaf (c) van sub-artikel-(1) van. artikel: dertren Wijziging 
van de Financiéle Verhoudings Wet, ° 1913, “wordt. bij deze, van artikel 
herroepen.. van de 
; (2) Alle inkomsten volgens deze Wet ‘vuortkomende, uit de, Financiélo 

  

    

    

  

   

   

      

registratie. van kontrakten in. zulke kringen als .volgens' Pro- Verhoudings 
klamatie No. 299 van 1911 of een. wijziging daarvan. heschreven, Wet, 1913. 
werden als arbeidsdistrikten, worden zolang als aulke kringen’ 
arbeidsdistrikten blijven ingevolge de Naturellearbeid Rege- 
lingswet, 1911, door de’ Goeverneur-generaal geheveti en 
geind, maar-de opbrengst van zulke inkomsten:wordtin plaats 
van gestort te worden in het Gekonsolideerde Inkomstefonds . 
door de Thesaurie’ (zonder. aftrekking van de kosten van 
inning) aan de Provincie Transvaal op zulke wijze als de 
Thesaurie mag .goedkeuren, overbetaald. 

16. Het. plaatselike stedelike bestuur kan ‘van, tijd tot ‘tijd Census van 
naturellen 
in stedelik 
gebied. 

een census van alle naturellen woonachtig in het stads- 
gebied of een gedeelte daarvan doen plaatsvinden. en van hun 
toestand, bedrijven; wijzen van voorziening in hun levens- 
onderhoud en alle andere aangelegenheden hen betreffende. 

dertien (1) (c). 

17, (1) Wanneer in een stadsgebied of in een krachtens Wijze van ~ 
artikel twaalf geproklameerde kring een: officier van politie, handelen 
een politiekonstabel, een ambtenaar ‘aangesteld krachtens losbandige 
sub-artikel. (2) van artikel. elf, of een’ ambtenaar van een of wanorde- 
lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis reden heeft om like natuéel- 

len in stads- te geloven. of vermoeden dat een naturel in het stadsgebied 
of de geproklameerde, kring respektievelik gewoonlik buiten 
dienst-is, of tengevolge van zijn eigen schuld niet in bezit is 
van middelen ter voorziening in zijn onderhoud op een eerlike 
manier of een Ini, losbandig of wanordelik leven lijdt, 
of een naturel is.die, na bevolen, te zijn ingevolge sub-artikel 
(1) (4) van artikel twaalf een geproklameerde kring-te verlaten, . 
niet binnen. het bepaalde tijdperk vertrokken.is of terugge-- 
keerd is véér het ‘verstrijken van het bepaalde tijdperk, 
is hij gerechtigd die naturel voor een magistraat,naturellen 
komimissaris ‘of naturellen “onderkommissaris : te: brengen' of | 
te doen brengen, die van de naturel eisen' zal om ‘van zich © 
zelf goéde en voldoende rekenschap te geven. 

(2) In geval de naturel van wie zulks verlangd wordt 
niet in staat is om van zich zelf goede en voldoende rekenschap 
te geven, kan de thagistraat, naturellen ‘—komimissaris of’ : 
naturellen onderkommissatis die de zaak ‘onderzoekt hem - 
verklaren een Inie’ of wanordelike’ persoon te aja en 
bevelen— , 

(a) dat hij verwijderd wordt uit het stadsgebied of 
de geproklameerde kring respektievelik en gezon- 
den wordt, naar de plaats waar. hij thuis behoort 
en dat hij niét mag terugkeren naar liet gebied of 
de kring waaruit hi] verwijderd wordt binnen een in 
dat- bevel bepaald tijdperk ; of. 

(0) dat hij gezonden wordt naar en aangehouden wordt 
voor een tijdperk van ten hoogste twee. jaar in een 
boerderijkolonie, werkkolonie, toevlucht, reddingshuis, 

. of -dergelijke inrichting ingesteld of goedgekeurd 
- krachtens artikel oijftig van de Wet.op. Gevangenissen 

’ .- en’ Verbetergestichten,. 1911,. of wijzigingen..daarvan, 
-  en:aldaar zulk werk verricht als krachtens -die Wet 

gebieden. “
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for: the ‘occupants. ” 
| 

| Tt any ‘such ‘native, after ‘having been “removed from the 
| urban area. or proclaimed area as the case ‘may be and sent 
, to.the place to which he belongs in accordance with paragraph 
i (a) of. this sub-section, returns within the specified period 
| to the urban area or the proclaimed area as the case may be’ he 
| shall be guilty of. an offence: 

| (8) In the investigation ‘of. any question arising under sub- 
section (1) @ magistrate, “native commissione?, of native 
sub-commissioner shall keep a record of. the proceedings and 
may, in his discretion; summon to his assistance two natives 

| to sit’ and act with. him as assessors in an advisory capacity, 

Restrictions / 
in respect of 
the employ; 
ment of | 
natives re-! 
siding else- 
where than 

18. (1) No person shall except vith the approval of the 
Minister employ as native labourers more than fifty natives 
resident in any’ urban area who are residing elsewhere -in 
such area than in a native hostel provided by the urban 
local authority or by the' employer under section one’ of 
this Act-or in a compound and who are not exempted under 

compound or paragraph (a), (6), (¢), (@), (e), (g), or (j) of sub-section (2), of 
| section five from the operation of any Proclamation isstied 

under sub-section (1) of that section. 
1 

(2) For. the purpose of sub-section (1) of this section the 
expression “‘ native labourer ” shall have the meaning assigned 

1 to it by section two of the Native Labour Regulation Act, 1911. 

_’ (8) Every person who’ contravenes sub-section (1) of this|. 
| ‘section shall be guilty of an offence and liable on-conviction| to 
; & fine not excéeding fifty pounds and to. a further fine not 
-exceeding five pounds for every day on which the offence 
continues. 

Prohibition 
of intoxicat-' 
ing liquor ~ 
within loca: 

- 19. (1) Notwithstanding ‘anything in- any law contained, 
no operon shallintroduce into a location, native village or native 
hostel any intoxicating liquor as.defined by the liquor laws.in 
force in the province in which the location, native village) or 

and of kaiit native hostel is situated and no person shall be in possession 
beer in'urban of any such intoxicating liquor within a location, native 

jock ae |; village or native hostel unless such introduction or possession— 

céptions. I" 
» -(a) is supported by the written order. of a duly qualified 

medical practitioner certifying that the liquor’ is| ~ 
required for medicinal purposes by the person specified 
therein ; or 

(b) is,in the opinion of the officer in charge of the location, 
native village or native hostel, for sacramental 

' purposes ;. or 

| (c) is (in the case of kaffir beer) made lawful by reason 
of the operation in such location or native villagé 
of the provisions of either of the next two succeeding 
sections.: : 

(2) No. person shall brew, manufacture, introduce, sell, 
supply or be in possession of kaffir beer in an urban area unless 

'. such brewing, manufacture, introduction, sale, supply lor|: 
possession is authorized under the provisions of either of ‘the 

| next two succeeding sections, or under section forty-nine (Q) 
;. of the Liquor Licensing. Ordinance, 1902,.of the Transvaal. 

20. (1). Where the domestic brewing of kaffir’ beer is per-| 
mitted in.any location or native village. under sub-section (2) 
or sub-section (3) of this section, it shall’ be lawful for house- 
holders .in such location or native village, subject to such con- 
ditions as may be prescribed, which may or may not include the 
‘issue of permits, to brew, ‘manufacture, use or possess for 
domestic ‘consumption such limited quantities of kaffir beer/as 
may. be prescribed i in respect of such location or native village. 

‘ 
Domestic {| . 
brewing of; 
kaffir beer i jn 
certain cir, 
cumstances. 

  

(ay. Where in’ any urban area the brewing of keffir beer for 
| domestic consumption is; at. the commencement of this Act, 
i permitted ‘by law in any location, whether subject or not|to 

thé‘issue of permits granted for the purpose, domestic brewing 

‘ 
L 

“scribed wider’ that Act or the regulations: thereunder, of de reguilaties daaronder aan de. verblijthoudeuden 
voorgeschreven mag worden. 

Indien een. naturel die verwijderd- is uit. het stadsgebied 
of de geproklameerde kring zoals het geval mocht zijn en 
gezonden is naar de plek waar hij thuis behoort overeen- 
komstig paragraaf (a) van dit sub-artikel naar het stadsgebied 
of de geproklameerde kring’ respektievelik terugkeert binnen 
het bepaalde tijdperk is hij schuldig aan een overtreding.” 

(3) Bij het.onderzoek naar een geval vallende onder sub- 
artikel (1) houdt de magistraat, naturellen kommissaris of 
naturellen onderkommissaris aantekening van de verrichtingen ~ 
en kan, indien hij zulks wenselik oordeelt, twee naturellen 
oproepen om met hem de zaak te horen en hem als assessors 
in een adviserende hoedanigheid bij te staan. . 

18. (1) Behalve met goedkeuring van de Minister mag Beporkingen 
niemand als ‘naturellearbeiders in dienst nemen meer dan ten aanzion 
vijftig naturellen woonachtig in een stadsgebied die in zulk Van indienst- 
een gebied elders wonen dan in een naturellen tehuis verstrekt naturetlen. * 
door het stedelike plaatselike bestuur of door de werkgever woonachtig 
krachtens artikel een van deze Wet of in een compound en elders dan 
die niet ingevolge paragraat (a), (2), (c), (d), (e) (g) of (7) van in een ‘tehuis 
sub-artikel (2) van' artikel wijf vrijgesteld zijn van de toepas- youn 
sing van eén proklamatie utgevaardigd krachtens sub-artikel 

.{(1) van dat artikel. 
(2) Voor de doeleinden van sub- artikel (1) van dit artikel 

heeft de uitdrukking “ naturellearbeider ” de betekenis daar- 
aan gehecht door artikel-twee van de Naturellearbeid Regelings 
Wet, 1911. 

(8 ) Hen ieder die-sub-artikel (1) van dit artikel overtreedt 
is schuldig aan een overtreding’ en wordt bij veroordeling 
gestraft met een boete van hoogstens vijitig pond en met een 
verdere boete van hoogstens viji pond voor iedere dag. dat 
de overtreding voortduurt. 

(1) Niettegenstaande het bepaalde in een wet, 
het verboden om bedwelmende dranken zoals bepaald bij de ven drake 
drankwetten van kracht in de provincie waarin de lokatie, het pinnen 
naturellen dorp of naturellen tehuis gelegen is, in een lokatie, lokaties, 

naturellen dorp of naturellen tehuis te brengen en is het mede enz., en. 
verboden, in het bezit te zijn van zulke bedwelmende drank. Kafterbier 
in éen lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis, tenzij stads- 
zodanig inbrengen of bezit— gebieden, 

(a) gesteund wordt door, een schriftelike order van een behoudeis’ 
behoorlik gekwalificeerde mediese -praktizijn ver- witzonderin- 
klarend dat de drank door de daarin genoemde 
persoon benodigd wordt voor medicinale doeleinden ; 

- of 
(6) naar het oordeel van de beambte aan het hoofd van 

de lokatie, het naturelien dorp of naturellen tehuis 
voor godsdienstige plechtigheden bestemd is; of 

(ec) (in het geval van kafferbier) gewettigd is uit hoofde 
_ van het gélden in zodanige lokatie of naturellen dorp 
van de bepalingen van een van de twee: eerst volgende 

- artikels. 
(2) Niemand mag in een stadsgebied: kafferbier brouwen, 

maken, inbrengen, verkopen, verschaffen of in zijn bezit hebben 
tenzij ‘zodanig brouwen, maken, inbrengen, verkopen, ver- 
schaffen of bezitten gemachtigd wordt ingevolge de bepalingen 
van een van de twee eerstvolgende artikels, of ingevolge artikel 
negen en veertig (1) van de Dranklicentie Ordonantie, 1902, van 
Transvaal. : 

20. (1) Wanneer het brouwen voor huisgebruik van kaffer- Brouwen 
bier ingevolge sub-artikel (2) of sub-artikel (3) van dit artike] voor huis- 
in een lokatie of naturellen dorp veroorloofd is, zijn huisbe- gebruik van 
woners in zulk een lokatie of naturellen dorp; ‘behoudens onder zekere 
zulke voorwaarden als voorgeschreven worden, die al dan niet omatandig. 
het uitreiken van permitten kunnen insluiten, bevoegd kaffer- heden. 
bier te brouwen, maken, gebruiken of bezitten voor huis- 
gebruik in zulke beperkte hoeveelheden als ten aanzien van 
zulk een lokatie of naturellen dorp voorgeschreven wordt. . . 

{2) Wanneer:in een stadsgebied het brouwen van kafferbier 
voor huisgebruik, bij invoering van deze Wet, in een lokatie © 
wettelik veroorloofd is, hetzij. al dan niet onderworpen aan 
de uitreiking van. voor dat doel verleende permitten, wordt : 

is Verbod van 

  het brouwen voor huisgebruik na de invoering van deze Wet
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shall after the commencement of this Act be permitted in such 
location-in accordance with. the- “provisions of ‘sub-section -{1) 

_of this section unless.and until the permission. for. the-domestic: 
brewing of, ka ffir beer in such locations -is withdrawn under. 
sub-section (4) of this section. wa Te 

(3 3) “Whenever the urban local authority for any urban area, 
after consultation with or reference -to.the native advisory 
board for any location or native village in.such area com- 
municates. to. the Minister a resolution’ passed after at. leas 
seven days’, notice. that it is advisable, to permit domesti¢ 
brewing of iain ‘heer within such location or native village 
the Minister may, after requiring or obtaining such information 
as he may deem desirable as to. the opinion of the natives 
resident in-such location or native. village, declare by notice 
in, the Gazette that from and after a date to be stated therein 
the. domestic. brewing. of. kaffir beer shall be permitted within 
such ‘location or native, village and such permission’ shall 
remain in force unless and until the same is withdrawn under 
sub-section (4). of this section. : 

(4) ‘ib is shown to the satisfaction. of the Minister on the 
representation. of or after consultation with the local-authority|o 
‘concerned that in’ any location or native village in which the 
domestic brewing of kaffir beer is permitted, such brewing is 
unsuited to local conditions by reason of .the-floating character 

of” the. native _population or is proving detrimental to- the 
interests of the nativés owing to its abuse, he may by notice in 

. the’ Gazette, declare. that from and-after.a date, to: be specified 
_in such notice, the permission for the domestic. brewing: of 
ka ffir beer shall be withdrawn. . 

   

“(B); ‘During “the” ‘continuance ‘of any. permission. \. granted 
* under sub- section (2) or. sub-section (3) of. this. séction -the 

suspended, shall Again have effect. 

operation of any law inconsistent with the exercise of such 
permission shall, to the extent. of.the inconsistency, be deemed|, 
to be suspended and on the withdrawal under sub-section (4) 
of such’ permission: any. law, the operation of which was 80 

veroorlocid:i in. zulk een lokatie -overeenkomstig de bepalingen 
van sub-artikel (1) van dit artikel, . tenzij en. totdat het verlof 
voor het. brouwen voor: ‘Huisgebruik van. kafferbier in. zulke 
lokaties’ ingetrokken’ wordt ingevolge sub- artikel (4). van ait, 

4 artikel.’ 
_ (3). Wanneer het stedelike.. plaatselike bestuur. _van-‘ een 

stadsgebied; na overlég met of voorlegging aan het: naturellen. 
advisérende. komitéé vat een lokatie of naturellen dorp in, 
zulk een ‘gebied. ‘de Minister. in kennis stélt. van een besluit: 
na minstens zeven dagen, kennisgeving. genomen, dat -het 
raadzaam is het -brouwen voor huisgebruik -van . kafferbier 
binnen“zulk een. lokatie of. naturellen dorp te veroorloven, 
kaix de. Minister, ‘na’ zodanige inlichtingen. te vragen of te. 
verkrijgen als” hij wenselik acht aangaande de mening van 
de’ naturellen woonachtig in zulk een lokatie of naturellen, 
dorp,, bij kennisgeving in de Staatskoerant verklaren dat vanaf 
en na een daarin. bepaalde datum het, brouwen ‘voor . huis- 
gebruik van kafferbier. binnen zulk een. lokatie of naturellen 
dorp veroorloofd is, zullende zodanig verlof. van. kracht.blijven _ 
tenzij en ‘totdat het, ingetrokiken wordt lngevolge sub-artikel . 
(4) van dit artikel: . 

(4) Indien ten genoegen van de Minister aangetoond wordt. 
op vertoog van of na ‘beraadslaging met het betrokken, plaat- 
selike bestuur dat in een lokatie of naturellen dorp. waarin 
het brouwen voor huisgebruik van kafferbier veroorloofd is, 
dat brouwen | ongeschikt is voor plaatselike toestanden. uit. 
hoofde-van de-wisselende.aard van. de naturellen bevolking. 
of schadelik blijkt. voor de belangen. van de naturellen wegens 
misbruik daarvan kan hij, bij kennisgeving i in de Staatskoerant, 
verklaren'‘dat vanaf'en na een in die kennisgeving bepadlde - 
datum, hét verlof voor het’ brovwen voor huisgebruik van- 
kafferbier wordt ingetrokken.. 

~(5) ‘Gedurénde* de’ geldigheid van een verlof verleend in-- 
gevolge sub-artikel “(2)° of sub-artikel (3) van dit artikel, 
worden alle wetten onbestaanbaar- met het . gebruikmaken - . 
van zulk verlof, voor’ zover .zij onbestaanbaar zijn in hun 
werking | geschorst en. bij de intrekking’ ingevolge sub-artikel 
(4) van. zulk verlof worden alle wetten die aldus.in hun werking 

» |geschorst werden, weer van kracht. 
21. (1) Wannesr het. brouwen. voor. huisgebruik.; van, kaffer- Uitsluitend 

bier-niet’ verodrloofd : is, ‘in .eén stadsgebied of het, stedelike municipali- 
plaatselike béstuur van eer stadsgebiéd: verlangt, of de Minister teits ver- 

schaffing van 
voorstelt, om zodanige redenen als genoemd zijn in sub-artikel pattorbier 
(4) van artilel twintig, dat -het verlof*tot het brouwen voor onder zekere 
huisgebruik van kafferbier in,zulk een gebied wordt ingetrokken omstandig- 
ten’ aangien van elke lokatie en naturellén dorp waarvoor het hede en. 

al. (i ) Whenever. domestic brewing of kaffir. beet is. not 
permitted. in an urban.area, or the urban local: authority for 

katie boar in @2Y.:: urban area desires, or.the Minister proposes; for. suck’ 
certain cir- reasons as are. mentioned i in sub-section (4) of section twenty, 

cumstances. ‘that the permission for the domestic’ brewing of kaffir beer inj 

Exclusive 
municipal 
supply of 

such area should be withdrawn in respect.of every location and 
native village to- which the same applies,. the’ urban’ local 
authority: may, .after consultation with or. reference ' to 
the. native. - ‘advisory. board .or. boards’ in. the urban area 
and ’ in- accordance with a. resolution, passed. by ‘a majority 
of two-thirds . after at least..seven”days’: notice’ at “a 
meeting at -which not less than two-thirds of: its mem- 
bers were. present, represent to the. Minister that. the 
prohibition of; the use: of kaffir beer is. not advisable or -cannot|i 

“be effectively enforced in such area” and. that ‘it is advisable 
‘that the rights. to manufacture; sell‘and supply -kaffir, beer 
within the area should be granted to and exerciséd exclusively 
by, the urban local authority and the Minister may,-after re- 
quiring-or ‘obtaining such information'as he may deem desirable 

'_-as to-the opinion of the. native residents of. the area,: declare, 
‘by notice in the Gazette, that from and after a.date-to be stated 
therein the urban local authority shall have. the exclusive 
rights to, manufacture, sell.and supply kaffir. beer within its 
area: Provided that. nothing in this section contained shall be 
construed. as prohibiting or restricting the brewing and supply 
of. kaffir beer under the- authority of.the Govérnor-General in 

_ accordance with section forty-nine (1 ) “of. the Liquor Licensing 
_ Ordinance, 1902. of. the. Transvaal. | 

2 2) ‘During’ the continuance of any notice issued under ‘sub- 
section (1) of this section the operation. of any law. inconsistent 

. with, its provisions shall: to the extent of the’ inconsistency be 
» deemed. to:be suspended. .-The Minister may, at any time with- 

geldt, kan. het stedelike plaatselike bestuur,’ na beraadslaging 
met: of voorlegging ‘aan ‘het naturellen, adviserende komitee of 
komitées ‘in “het. istadsgebied en ‘overeénkoinstig ‘een besluit. 
genomen door ‘een, meerderheid:' van twee-dérden‘op een ver- 
gadering’ na ten mitste zeven | ‘dagen kennisgeving, :waar niet 
minder dan twee-derden van zijn ledén tegenwoordig waren, - 
de Minister voorstellen dat het verbod van-het gebruik van kaffer- 
bier niet.raadzaam is of niet krachtig gehandhaafd kan worden 
in zodanig ‘gebied, en dat het raadzaam geacht wordt. dat: 
het recht om kafferbier in het ‘gebied- te maken, te verkopen 
en. te, leveren: gégeven worde ‘aan’ én- uitsluitend. uitgeoefend 
worde door ‘het: stedelike ‘plaatselike bestuur,” en kan de 
Minister’ na ‘aulke inlichtingen gevraagd of ingewonnen te 
hebben ‘als -hij' nodig’ oordeelt, omtrent het ‘oordeel. van de 
naturellen woonachtig: in: dat gebied, bij kennisgeving in de 
Staaiskoerant verklaren;.dat-.na een daarin bepaalde: datum 

het. ‘stedelike - ‘plaatselike -estuur het uitsluitend ‘recht heeft .” 
kafferbier in zijn gebied te maken, te verkopen en. te leveren : 
Met dién verstazide dat het bepaalde bij dit artikel niet de - 
bedoeling heeft het brouwen en leveren‘van kafferbier krachtens - 
de: machtiging van: de. Goeverneur:generaal overeenkomstig 
artikel: ijegen’en- veertig (1) van dé: Dranklicentie’ Ordonantie, 
1902, van: Transvaal te’ verbieden of te’ “beperken: - 
(2) Gedurende ° de “ geldigheid van ‘een ‘kennisgéving wit- 

gevaardigd krachtens sub-artikel (1), van dit, artikel wordt. de 
werkirig’ van alle. wetten onbestaanbaar. met: de- -bepalingen 
dagrvan , voor’ :zover, zij- onbestaanbaar. zijn. geacht “geschorst   te zijz. De Minister ken te ‘allen tijde zodanige | Kennig- 

 



Trading in 
location or 
native 
village.” 

,any law theo 

~ ceipts from the sale ‘of kaffir beer by that authority shall be 
"> eredited ‘to, the native revenue account. — - oo 
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draw any such notice, and thereupon the right granted. to the 
urban local authority under sub-section (1) Shall. ceasé and 

operation of which was :suspended by that. notice 
shall again have effect. Tt sO 

~(3) Kaffir beer manufactured by an urban local ‘authority 
under this section shall be ‘sold and: supplied -in, no ‘other 
premises than an eating -house established and controlled by 
the urban local: authority and only for consumption on the 
premises : Provided that where the eating house is situated in a 
location or native village, the utban local authority may byresolu- 
tion ‘passed as in sub-section (1) provided, authorize an’ officer 

. exercising in: the location ‘or native village powers under sub- 
section (1) of section eleven to. issue in approved ‘cases written 
permits for the supply. or sale of kaffir beer, wot exceeding a 
maximum quantity to'be. préscribed, for consumption off the 
premises, oo oo ot 

(4) Kaffir beer manufactured, sold or supplied by an urban 
local authority under sub-section: (1) of' this’ section shall not. 
exceed the strength of three per centum by weight of absolute 
alcohol and shall not be sold'to male natives under the age 
of eighteen years or-to' female natives: 9 

-(5) In “Any area in. téspect of which a. notice. has been 
issued: under: sub-section (I) of this section any person. who 
manufactures, sells‘‘or supplies kaffir beer or who is found 

' within the area: -in possession of kaffir beer, save under the 
. conditions permitted by sub-section (3) of this section, . shall 
be guilty of an’ offefice and liable on conviction ‘for ‘a first 
offence to a-fine not exceeding’ ‘twenty. pounds. and,,in the 
case of a'second or subsequent offence, to a fine mot, exceeding 
fifty pounds'or to imprisonment without the “option of a fine 
fora period not exceeding three ménths ‘or to both such 

   

fine and imprisonment: ~ : 

(6) All expenditure ‘incurred by an- urban. local authority in-connection with the manufacture, sale and supply of kaffir 
beer under ‘this ‘section -shall- be debited against, and all re+ 

(7) Notwithstanding anything in: this section contained, in 
‘any urban aréa in the ‘province of Natal in which the exclusive 
right to manufacture, sell and.supply kaffir beer under the 
‘Native Beer Act, 1908, of Natal is’ being ‘exercised at’ thie 
commencement of this: Act, the urban -loéal authority shall 
from -the- commencement of this Act have. the exclusive 
rights to manufacture, sell and supply “kaffir beer as.if a 
notice had’ beén-duly issued: under sub-section (1) of . ¢his' 
‘section, ‘and sub-sections (2), (3), ‘(4), (5) and (6)- of this, 
‘section shall apply.accordingly, 9-9 °° ae 

22. Any urban local atithority‘which ‘has under its adininia- ‘tration and. control ary location or native. village,“ may— meee 

. (a) let sites within the location or native village for trading 
- or business purposes; ~~ , 

~ (b) ‘prohibit hawking 

"_(c): prohibit the. carrying’on of any business within the 
‘.. location or native village in any other place than a site 

rented for trading or business purposes: . . 

Provided: that— , 

_ © @i) fo site shall ;be let under 
“who i8 not a native; 

- (ii) if the “Minister is’ satisfied” that the reasonable needs/--- 
| ‘> of the ‘native /résidents' ‘are not met. by - business]... ..- -.- 

* ‘establishments-on such sites, the urban local authority{i ~~ “Thay carry’on within the location or native villagel) - 
the business ‘of a general dealer, butcher, baker or 

within the lozation or native village ¢ 

paragraph (a): to. a~person 
18 ne 5 and no person. who is: not al” 

native, shall be employed on a site so-let;-but .j °° 

gevingen. intrekken en daarop houdt het recht.toegestaan aan 
het stedelike plaatselike bestuur krachtens sub-artikel - (1) op 
en alle wetten in hun werking geschorst door die kennis: 
geving worden weer van kracht. . ‘ 

dan in een eethuis opgericht doot en onder het toezicht van 
het stedelike plaatselike bestuur verkocht en: geleverd en 
slechts voor :gebruik op het perceel: Met dien verstande dat 
waar het eethuis gelegen is in een lokatie. of naturellen dorp, 
het stedelike plaatselike: bestuur, bij besluit genomen als in 
sub-artikel (1). bepaald,-.een. ambtenaar bevoegdheden : uit- 
oefenend in de lokatie- of. het naturellen dorp krachtens sub- 
artikel (1) van artikel elf; kan machtigen om in goedgekeurde 
gevallen schriftelike permitten uit té reiken voor dé levering 
of verkoop van kafferbier, een’ voorgeschreven maksimum 
hoeveelheid: niet te boven gaand, voor gebruik buiten het 
perceel. Ba 

(4) Kafferbier gemaakt, verkocht of geleverd doot ‘en 
stedelik plaatselik bestuur-ingevolge sub-artikel (1) van -dit 
artikel overtreft.niet de sterkte van drie percent bij] gewicht 
van absolute alkohol en’ wordt: niet-verkocht aan mannelike 

..|Jnaturellen onder. de -leeftijd van achttien jaar of aan vrouwe- 
like-naturellen.. ; . 

_ (5) Hij die-in een ‘ 
gevolge sub-artikel:(1) van dit artikel uitgevaardigd is, kaffer- 

gévonden wordt. in- bezit. van -kafferbier behoudens onder de 

maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft 
met een hoete van ten hoogste twintig pond bij een eerste 

of met gevangenisstraf zonder’ alternatief van boete van ten 
hoogste drie maanden of niet beide zulke boete en gevangenis- 

: |straf bij een ‘tweede of verdere veroordeling. . 
- (6) “Alle -onkosten. door: een stedelik’ plaatselik bestuur 
gemaakt in verband met het maken, de verkoop en levering 
van kafferbier krachtens dit artikel worden in de debetzijde 
en alle ontvangsten van de verkoop van kafferbier door dat 
bestuur worden in de kreditzijde van de naturellen inkomste- 

-jwekening opgebracht. _ . - . 
(1) “Niettegenstaande iets in: diti.artikel vervat heeft chet 
stedelike -plaatselike bestutr in-een stadsgebied in de Provincie 
Natal: waarin, het’. uitsluitend recht om kafferbier te maken, 
verkopen:en-leveren krachtens de Native Beer Act, 1908, -van 
Natal uitgeocfend: wordt-bij’ de invoering van deze Wet vanat 
de invoering van’ deze Wet het uitsluitend recht-om kafferbier 
te maken, verkopen en leveren alsof een kennisgeving behoorlik 
Juitgevaardigd was ingevolge ‘sub-artikel (1) van dit artikel, 
zullende sub-artikels (2), (3); (4\, (5) en (6) van dit artikel 
dienovereenkonistig van. toepassing zijn. 

~ rellen ‘dorp onder zijn bestuur en toezicht heeft kan— 
' _-(@), percelen in de lokatie of het naturellen dorp verhuren ion 

. voor winkelzaak .of bezigheidsdoeleinden : - 

den.;en 

', of naturellen‘dorp op-éen andere plek dan op een 

doeleinden: . : a 
‘ Met dien verstande dat _ , 

~. (iy Geen perceel wordt krachtens paragraaf (q) 
_-verhuurd’ aan een persoon die geen naturel is, 

en geen persoon die niet een naturel is: wordt 
'. ly, dienst genomen: op, een perceel aldus ver- 

~- Ruurd:- maar o 
'-(ii) indien de Minister zich -vérgewist heeft dat ‘aan 

-: ‘de redelike behsefien van de naturellen bewoners 
‘niet: Voldaan wordt’ door: bezigheids inrichtingen 
‘op Zulke percelen, kan. het stedelike plaatselike 

~ bestuur binnen de grenzen-van de lokatie of het 

-handélaar, slachter, bakker of | eethuishouder   " ‘drijven, en zulke. winkels openen en al zulke 

  

veroordeling en met een boete van ten hoogste vijftig pond . 

‘(c) verbieden dat bezigheid gedreven wordt in een lokatie _ 

“. pereeel’. verhuurd- voor. winkelzaak of bezigheids- 

naturellen dorp de bezigheid van: een algemene | 

(3) Kafferbier krachtens dit -artikel door een stedelik 
plaatselik bestuur- gemaakt wordt in geen andere percelen 

gebied. waarvoor- een ‘kennisgeving in- 

bier maakt, verkoopt -of -levert, of hij die in dat gebied ~ 

omstandigheden toegelaten in sub-artikel (3) van dit artikel - 

(6) -in de lokatie:of het naturellen dorp rondventen verbies 

“xy 

22. Keri stedelik -plaatselik bestuur dat een lokatie of natu- Bezigheid in 
een lokatie of
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eating house keeper and open such shops and. do -dingen doen als voor dat doeleinde noodgakelik 

all such things as may be necessary for that purpose. 90 i. er er . 

Regulations - peer Pome Fe Al 93. (1) De Goevernetr-generaal kan regulaties maken‘ niet Regulaties. 

. matters 

  

- after. at least seven-days’ notice thereof at a meeting at which 

23. (1) The Governor-General may ‘make regulations, not 

inconsistent ‘with this Act as to all or any of the following 

* (a) 
_ within an urban area or a proclaimed area; 

(b) the licensing’ of officers appol 
sub-section (1) of.section eleven. 

' ‘(c) the duties of officers appoi 
(2) of section eleven ; ; i 

(d) the exercise of the powers referred to in sub-section 

_ (1) of section twelve of this Act and all matters 

’ incidental thereto ; ce 
(c) the nature’ and management of the accommoda-| . 

‘tion for natives seeking employment in proclaimed 

- areas 5 . 

) the conditions under which all contracts of ser- 

‘vice registcred under this Act shall be regulated and 
(f 

employers and of. employers in relation to native 

servants under such contracts, the restriction of. the 

period of such contracts, the regulation of the cir- 

cumstances in which deductions may be made, from 

the wages of natives employed under such contracts 

- or the prohibition of such deductions, and generally 

the control and protection of natives employed under 

. such contracts ; ~ a, oo, : 

__. (g) the summoning and payment of native assessors 

7 under. sub-section (3) of section seventeen; . 

‘ (A) any matter to be prescribed by the Governor-General 
“under this Act, 7 

and. generally for the ‘better: carrying 

purposes of this Act. | oe , 

- Differing ‘regulations: may be made in respect of different 

areas. me . me an 

out: of the objects and 

(2) The Minister may make regulations, not ‘inconsistent 

with. this Act and having the force of law in any urban 

area as to all or any of the. following mafters:— . 
(a) The powers.and-duties of the police, or-of officers under 

. this Actin respect of éntry into and search with or 

without warrant of any premises on which it is|' 

- reasonably suspécted that kaffir beer 1s being made, 

‘kept, supplied or sold in. contravention of this Act; 

(b) the seizure and confiscation of any kaffir beer made 

“kept or procured: in contravention of this Act ; 

' (c) the management and control of the premises on which 

‘kaffir beer is sold or supplied under section éwenty- 

one, and the maintenance-of good order therein ; 

(d) the composition, the method of manufacture or 

brewing and the analysis of kaffir beer made; supplied 

- or sold by an-urban local-authority and.the manage- 

ment and-control of the breweries of the urban local 
authority ; " ‘ 

(ec) the provision of. co-operative arrangements between 

-. different local authorities for the- manufacture and 

--. supply. of kaffir’ beer ; and’ 
-:. (f) the facilitating and giving eficct to any co-operative 

arrangement between urban local: authorities under 

section twenty-four.  — oe 

2 (3) An urban local authority may; by resolution passed 

not less: than- two-thirds of its members: are present, make 

regulations not inconsistent with this Act, as to all or any of 

the following matters :— oo 

:s.: (a)"The’ terms and conditions -of residence in locations, 
-.t “native: villages: and native hostels ; 

(by the 
“+” villages and native hostels and of the accommodation 

‘provided under, paragraph (e). of sub-section (1) of 

the medical supervision and examination of natives] . 

nted or assigned under! . 

nted under sub-section 

‘enforced, the conduct of native servants in relation to] .. 

the management and control of locations, native 

in strijd met deze Wet betrefiende een of’méer van de 
volgende aangelegenheden— 

(a). het geneeskundige toezicht op en-.onderzoek van - 

* naturellen in een stadsgebied- of een. geproklameerde 

‘kring;. ne 
(b) het licentigren van ambtenaren- aangesteld of aange- 

' wezen krachtens sub-artikel (1) van artikel elf. +, 

(c) de, plichten van ambtenaren aangesteld .krachtens 
sub-artikel (2) van artikel elf: ; 

de uitoefening van de- bevoegdheden bedoeld in 

sub-artikel (1) van artikel twaalf van deze Wet en alle 
_verbandhoudende aangelegenheden; __ . 
de aard en het beheer van de_huisvesting voor 
-naturellen die werk zoeken in geproklameerde kringeh ; 

de voorwaarden waaronder alle dienstkontrakten 

geregistreerd krachtens deze Wet geregeld en uitgevoerd 
worden, het gedrag. van naturellebedienden jegens 
werkgevers en’ van .werkgevers- jegens naturelle- 
bedienden volgens zulke kontrakten, de _ beperking 
van de diensttijd volgens zulke. kontrakten, de 
regeling van de omstandigheden waaronder het loon 

_van naturellen in dienst volgens zulke kontrakten 
ingekort kan .worden of het verbod van zulke in- 
kortingen, en in het algemeen het toezicht over en 
de bescherming van naturellen volgens zulke’ kon- 

mee trakten in dienst genomen ; | 
.(g) het dagvaarden en betalen van haturellen assessors 
_ ‘ingevolge sub-artikel (3) van artikel. zeventien.; 

(4) alle-zaken door de Goeverneur-generaal. te worden 
_voorgeschreven krachtens deze Wet, Sy, 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de 
oogmerken.en doeleinden van deze Wet. 

Verschillende regulaties 
gemaakt worden. _ . ; 

. (2) De Minister kan regulaties niet in strijd met deze Wet 
maken die de kracht van wet hebben in-een stadsgebied met 
betrekking tot een of meer van de-volgende onderwerpen::— 

(2) De machten en plichten van de politie of van de ambte- 
naren ingevolge deze Wet betreffende toegang en huis- 
zoeking met of zonder lastbrief in. percelen’ waar op 
redelike gronden vermoed wordt dat kafferbier 
gemaakt, in voorraad gehouden, geleverd. of ver- 
kocht wordt in strijd met deze Wet ; 

(b) het inbeslagnemen en verbeurdverklaren: van kaffer- 
bier gemaakt,-in voorraad gehoudén of verkregen in 
strijd met deze Wet; SO 

(c) het beheer van en toezicht op de.percelen waar kaffer- 
bier verkocht of geleverd wordt krachtens artikel 
een en twintig, en de verzekering van goede orde 
-aldaar 5. 

(d).de samenstelling, de wijze van maken of brouwen en 
de analyse van-kafferbier gemaakt, geleverd Of ver- 

‘ kocht door een stedelik plaatselik bestuur én het 
beheer van en toézicht op de brouwerijen van het 

_stedelike plaatselike bestuur ; _ / 
_(e) het maken van voorziening voor kodperatieve! schik- 

kingen tussen verschillende stedelike . plaatselike 
besturen voor het maken en leveren van kafferbier ; en 

(f) het. vergemakkeliken van* en» gevolg’ geven: aan een 
_»~ koSperatieve «schikking tussen~ stedelike plaatselike 

besturen krachtens- artikel: vier en twintig ; 
(3) Een stedelik plaatselik bestuur kan bij besluit aangenomen 

na kennisgeving daarvan van ten minste zeven dagen door een 
vergadering waar niet minder dan twee derden van de leden 
tegénwoordig zijn, regulaties maken niet in strijd met deze 
Wet betrefiende een of meer van de volgende onderwerpen :— 

(a) De teymen’ en voorwaarden van woning in lokaties, 
.-naturellen dorpen- en naturellen tehuizen; ~'; 

_ (b) het “beheer van en toezicht op:-lokaties,- naturellen 
dorpen en naturellen tehuizen en van de. huisvesting 
verschaft ingevolge paragraaf (e) van sub-artikel (1) 

kunnen voor verschillende gebieden 

  section one’ and the maintenance of. good order, 
‘health and sanjtation therein; | 

‘yan: artikel een en de verzekering van ‘goede orde, 
gezondheid en reiniging aldaar ; 
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f 

@. the. employment of officers and other persons. for 
_ the! management an , native 
cyillages . ‘and, native” hostels ‘and: é, carrying 

_..oub of any. services ‘required by this. Act or the 
_. regulations thereunder to be performed by. the urban 

..; local, authority and the definition of the powers, 

     

ce _ duties and functions of such officers and other persons 
including the supervision by stich officers and other 

. persons. of the housing. of natives residing. on private 
, .., premises _ outside locations ;.. 

* (d) the mode ‘of election’ or selection’ of members of 

  

» “native advisory’ boards, the procedure of such boards, 
_ the period and conditions of office, and the definition 

- -6f* the’ duties’ and functions of members of ‘such’ 
boards‘; 

     
   

  

villages and 
, native -hostels, Sah reino 
“ authorized or abandoned. ‘buil 
‘and the building of schor 

); the ‘grant, of. housing Joans and. the terms and : ‘con: 

ditions of. repayment thereof ; . 

(g) the allotment’ of-sites::in locations or native ‘villages 
* ‘efor “churehj 

    

“ “()) the regulation or restriction ‘of “the keeping of animals}: 
“thel': 

. grazing of stock belonging 10” natives orto’ residents ns 
. ,in a location or native village * on“the commonage ‘or! 

any portion of the commonage and thé: chargés to]. 

  

(0) the: prohibition of the carrying: by: hatives’ of any| 
_knobkerries or dangeitous’. weapons and’ the .con-|:°~ * 
‘fiscation ‘thereof on -conviction ’ for carrying them|' ‘ "+> 

(A). ‘thé’ ‘establishment; - 

   

- heonditions“of ‘tenure of such: sites ; 

  

native servants, ‘building societies, 
“remittance agencies, savings banks, hospitals, dis- 

, | pensaries, maternity homes, lodging houses, ‘baths, | ! 
"* pwash-houses, ‘récreation buildings or grounds, eating]. 

‘* “houses, ‘and any other’ institution deemed by’ the 
“urban ‘Tocal authority’ to" ‘be necessaty ‘or advisable 
“in ‘the interests ‘of natives; 

@: ithe persons: b 
census under this Act shall be taken ; 

  

    

   

    

Yestriction © or togillation ‘ofthe éale 

  

y 
“and” of thé’ introduction ‘into * or* possession in any 
location, ‘nitive’ ‘village * ‘or’ native: hostel’ of liquid}: 
‘yeast, sprouted grain, or other‘like fermenting agency} . 

_ for the purposés ‘of the manufacture of kaffir beer,| 
'” whless “in the’ case of’ a location’ -or ‘native village] 

'gudh’ manufacture: is - for’. the: ‘time’ “being permitted 
under section twenty j' 

(&) the conditions under which kaffir beer may be brewed, 
manufactured, used or possessed and the quantities 
of kaffir beer which may be brewed, manufactured, 

' .,.used or possessed in any. location.or native - village in 
which the domestic. brewing ‘of ka ffir . beer is -per-| 

. mitted under. the ‘provisions, of section twenty ; 

in locations, native ‘villages “or native hostels, 

be. made i in zespect’ of such grazing ; ; . a . 

guider. the. authority: of a prescribed- permit ; 

(n) the’ setting apart. forthe exclusive use | ‘of natives 1 
- or. non-natives of. any. public; place or portion of}! 

a. public ‘Place within the area .of the urban local]. 
authority ; ; 

in contravention of such prohibition ; 

se Buildings “and i 

    

truction ‘of unt|) 9 
ings’ “Or, structures 3). 

d payment of grants) 
“12. aid, ‘of native schools’ (ine uding hight Schools) i, 

‘school’/or trading purposes and: the a 

anagement and control" of native _ 
servants’ registries, thstitutions’ for’ the training of! 

deposit and; | 

whom. and. the manner in i which | ‘any 

' - .(i) de persone’ door’ wie en de wijze waarop een census 

routed’ grdin-Wwithin“the-urban area|’ - 

  

: “(m) the fixing. of the hours- between which it. shall: not"... (m) 
be lawful for persons other than ‘residents to be. within| | 

“a location, native village ‘or native :hostel exceptl|;.. . 

S 

__{¢) de aanstelling van ambtenaren en andere personen © 
‘voor het beheer van en toezicht o p lokaties, naturellen 

i. dorpen. | en-naturellen: tehuizeii -en*-voor-de' uitvoering 
van diensten bij deze Wet, of de regulaties krachtens 

_ dezelve vereist door het stedelike plaatselike bestuur te 
~ worden uitgevoerd en de bepaling van. de “bevoegd- 
-heden,: plichten* en funkties' van’. zulke” arbtenaren 
en andere-personen insluitende het toezicht-door zulke 

“ ambtenaren’ en andere’ personen op. de’ huisvesting 
-' yan naturéllen die in private pereelen’ buiten de 
‘lokaties wohen; ‘-° 

(d) de wijze van vorkiiezing of keuze’ van leden van 
_naturellen adviserende - komitees, de 

. van leden van zulke komitees ; 
_ (@ de. oprichting, en het: gebruik van " woonhuizen, gebouwen 

,. en andere bouwwerken. in lokaties, naturellen dorpen 

afbreken van ongeoorloofde of verlaten gebot'wen 
’ ‘of bouwwerken, en het bouwen van scholen en de. 

betaling van subsidies aan naturellescholen (ine 
sluitende avondscholen),; 

(f) het toestaan van woningleningen en de termen’ en voor- " 
. Waarden van terugbetaling daarvan ; 

Gd ) het toestaan van percelen in lokaties of naturellen 
_ dorpen voor kerkelike, school of winkelzaak doeleinden ; 
en-de voorwaarden waarop mulke pereelen in bezit._ 

 gehouden, worden ; 

...diensthoden registratiekantoren, 

gingen, deposito en overzend agentschappen, spaar-. 
.. banken, - hospitalen, apotheken,._ bevallingshuizen,. 
. logieshuizen, badhuizen, ‘washiuizen, ontspannings- 

” “gebouwen of gronden, eethuizen, en alle andere in-| 
richtingen die-door het stedelike plaatselike bestuur ’ 
in het belang van de naturellén nodig of aanbevelens- 
waardig geacht worden ; 

krachtens. deze Wet zal worden genomen ; 
~ (j) het verbieden, beperken of regelen van.de veikoop - 

in het stads-° of levering van uitgesproten graan, 
gebied, en het brengen of in voorraad hebben in 
lokaties, naturellen dorpen of naturellen tehuizen van 
vloeibare gist, uitgesproten graan, of andere derge- 

‘lijke’ gistmiddelen voor’ chet maken van kafferbier 
téenzij in het’ geval van‘ een lokatie of natureéllen dorp 

’ atilk maken gedurende die tijd is veroorloofd krachtens 
artikel twintig ; 

(k) de voorwaarden waarop kafferbier mag worden 
gebrouwen, gemaakt, gebruikt of bezeten en de ‘hoe- 
veelheden kafferbier die mogen worden. gebrouwen, 
gemaakt, gebruikt of bezeten in een lokatie of natu- 

rellen dorp waarin. het. brouwen ~ voor. huisgebruik 
van kafferbier veroorloofd is krachtens, artikel iwintig ; . 

:-(1). het regelen of beperken van het honden van dieren.. 
-. in lokaties, naturellen dorpen of naturellen tehuizen - 

en het weiden van. vee aan naturellen. of bewoners 
- van een lokatie of naturellen dorp toebehorende op - 

de dorpsweigronden of een gedeelte daarvan en de 
kosten: te worden berekend voor. zodanig. weiden ; 

is- voor andere personen dan bewoners om zich: in 

voorgeschreven permit ; 

(n) het terzijde zetten voor het uitsluitend ‘gebruik van 
naturellen of. niet-naturellen, -van-publieke. _plekken 

. of gedeelte van,een publieke. plek in het gebied van 
_ het. stedelik plaatselik bestuur ; 

:- (0) het. -verbieden : van: het dragen van  knopkieries 
of gevaazlike wapenen door naturellen en de verbeurd- 

.verklaring daarvan bij veroordeling- wegens het 
dragen van dezelve in strijd met zulk verbod ; 

werkwijze | 
.van zulke ‘komitees, de duur en voorwaarden van | 
bediening, en de bepaling van de plichten en 1 funkties. 

en naturellen tehuizen, de verwijdering of het, 

(h) de oprichting, het beheer van en toezicht op ‘naturellen ° 
-inrichtingen. voor . 

-het opleiden van naturellen dienstboden, bouwvereni- 

het vaststellen. van de uren waartussen het. onwettig : 

een lokatie, naturellen dorp of naturellen tehuis te: 
bevinden, behalve krachtens machtiging van een
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(p) tariffs. of fees and charges for “rent, water; “sanitary, 

‘health, medical and other services or any consolidation. 
of such services and the collection ‘and recovery of)... 
such ‘fees and charges 5. 

(q) the imposition of penalties in resp 

summary ejectment. from a location, native village 

or native hostel of. any resident failing within a 

reasonable time of due date to ‘meet, his obligations 

in respect of residence therein, °° 

and generally for. the better carrying out-of the matters and , 

purposes committed to the urban loéal authozity.‘under this 

Act. a 
.Any urban local authority which’ -has under its adminis- 

tration and control any native village or any area“of land set 

apart for natives in which natives: are ‘permitted ‘to acquire 

the-lease of lots shall make*régulatiozis: providing for-the lessee 

of=.any. lot being permitted ‘to: erect’ his’ own: house or hut 

tliereon. Such regulations may prescribe the requirements in 

respect of the design and diniensions. of the liouse‘or hut and 

the ‘materials of. which it shall be ‘built: with: which ‘the lessee: 

shall comply. - pe ERT 

No regulation-made under the authority of” this ‘sub-section 

shall be of force or effect untilit has been ‘approved by the 

administrator and by the’ Minister and: has been promulgated 

‘ in the manner prescribed for the promulgation of-regulations 

Co-operation 
by neigh- 
bouring 
urban local. 
authorities 
for purposes 
of this Act. 

General - 

penalties. 

  

under the Jaw governing such urban Idcal authority. -° 

“Any urban local authotity. promulgating any regulations 

under this section shall’ cause thé same ‘to’ be translated into 

the language or languages used by the native.inhabitants of 

the area of such authority or by any: considerable’ portion of 

them, and ‘shall arrange that copies.‘of such’ regulations or 

summaries thereof shall.in such language or ‘languages be 

posted. in a conspicuous: place in any’ location, ‘native: village 

or: native hostel’ under the control and management of the 

urban ‘local authority. a aE 

(4) In any regulation made under this section, provision may l 
be made for the imposition of penalties for contravention 

thereof to an extent not -exceeding that. set..out.in section 

twenty-five . of this Act. . ce Lowy 

  

24, Subject to the approval of the Minister, after reference to 

the administrator, any urban local authority ‘may co-operate 

with any other neighbouring urban local authority or authorities 

in cartying out or complying with all;or any of thé ‘provisions 

of. this Act. Se Bo a    

    

95.-Any , 
Act or of any regulation ‘made thereunder or who: inakes default 

3, in complying with any provision’ of, this Act with which it-is 

his.duty to comply shall, if no. penalty is specially prescribed. indien. geen; straf biezonderlik bepaald. is, in-deze .Wet of. de 
in this Act or the regulations for the contravention ‘or: default, 

be liable on first conviction to a-fine not.exceeding,ten, pounds or 

in: default: of payment. to imprisonment, with or without, hard 

labour for a period not exceeding two months, -te ;, both: such. 

‘ fine and imprisonment or to such‘imprisonment..without the 

- to. imprisonment. . 

Savings. 

and on a second or subsequent conviction.to| 

ing twenty-five pounds;orin-default of payment, 
| with or: without hard:labour for. a-period 

not -ex¢eeding three .months,. to--:both, such. “fine.”- and 

imprisonment:or to such imprisonment wwithout;-theé; option. of 

a fine. Pe cg OE 

option of a fine, 
a, fine not exceed: 

"96, Nothing in this Act'shall, be construed as— 
"(q) invalidating or affecting im any. manner ‘whatever. any] ~ 

  

agreement or any, other transaction. f 

"of land lawfully éntered into: prior t6 ‘the. sommehce-| ” 

ment of this Act, or as prohibiting ‘any. person, from 

purchasing at any sale by order of a. competent 

ect. of the failure to 

"pay any rents, fees or other charges made, or.authorized|. |... 

under this Act or the regulations thereiinder and the]... 

person’ who contravenes. any. provision of this] 

» 

\ 

(p) tarieven’ van’ fooien ‘en: kosten- van: huur, watervoor- 
‘gienings-, reinigings-, gezondheids-, genéeskundige 

_ en andere diensten of vereniging van. zulke diensijen 

_ en ,de-inning. en invordering van.zulke kosten em 
lonen;.-. 00 0 5) 0 wy a 

(q) het ‘opleggen van straffen bij wanbetaling van huren, 
~ “{odien’” of ‘andere: kosten’ berékend of’. gemachtigd 

_ ‘In'achitens deze Wet ‘of de regulaties daaronder en de 
*  Gumniiere. uitzetting ‘uit “een lokatie, naturellen dorp 

of naturelle ‘téliuis ‘van cen béwoner dié‘in, gebreke 
blijft binnen een ‘redélike’ tijd na de vervaldag te 

-voldoen” aan- zijn «verplichtingen sten: aanzien. van, 

_-werblijfdaarin, (e800 Ute sere 
en in het-algemeen voor de betere‘uitvoering van'de+zaken en 

onderwerpen krachtens deze “‘Wet'aan een stedelik plaatselik 

besttiur: opgedragen.”: - : A 
: Ken stedelik plaatseli 

  

k bestuur, dat“onder ijn: ad ministratie 

gezet -voor- naturellen waar, naturellen. ““weroorloofd zijn 

erven: in huur -te verkrijgen, maakt regulaties waarbij de 

huurder: ‘van -een erf veroorloofd. wordt ziju-eigew huis of hut 

daarop.te bouwen.  Zulke regulaties kunnen ~vereisten stellen 

betreffende het»plan’én de -aimetingen van het huis of de hut 

én de materialen waarvan het gebouwd ‘wordt, en'de huurder 
is-‘verplicht ‘aan’-zulke vereisten te voldoen.::..:~ 
* Geen regulatie gemaakt ingevolge dit sub-artikel wordt van 

kracht of treedt in werking totdat hij goedgekeurd ‘is door de 

Administrateur en de Minister en’ afgekondigd: is op, de, wijze 

de:wet regelende zodanig stedelik. plaatselik. bestuur.. 
Ken’ stedelik plaatselik bestuur. dat. regulaties .. afkondigt. 

ingevolge’ dit, artikel doet dezelve .vertalen.,in.de-taal of talen 
vebruikt. door de.naturellen of door. een -groot. aantal van hen 

woonachtig in het gebied van -dat -bestuur, en. maakt voor- 

ziening dat kopieén van zulke regulaties of een, kort overzicht 
daaivan in aulke taal of talen aangeplakt. worden in een duidelik. 

zichtbare plek in ‘cen lokatie, naturellen dorp of’ naturellen 
hiis‘onder het “beheer en toezicht: van. het stedelike plaatse- 
‘e besttiur, 
(4) In elke regulatie krachtens dit artikel’ gemaakt kan 

voorziening gemaakt worden voor het opleggen van strafien 
voor: overtreding- daarvan ‘die niet zwaarder mogen.-zijn- dan 

dié-genoemd in artikel’ vijf en twintig-van-dezé. Wet. 
94. Behoudéens -goedkeuritig* van: de Minister:‘en-“na voor- 

legging aan’ de‘ Administrateur kan éen stedelik plaatselik 
bestviur samenwerken ‘met een naburig stedelik -plaatselik 
bestuur (of .besturen) bij het. uitvoeren- van of voldoen aan 

een.of -meer van-de-bepalingen van deze “Wet. ;- . 

      

  

   

25. Hij die een bepaling van deze Wet- of: een: regulatie 

kyachtens dezelve, overtreedt of verzuimt een voorschrift van 

deze ;Wet‘op-te volgen.dat hij gehouden is op-te,.volgen, wordt 

ut yee t 

regulaties; voor, de-overtreding ‘of-het.verzuim, gestraft - bij seen 

eerste:,overtreding .met.een boete van. hoogstens ;tien pond.of 

‘bij waribetaling-met-gevangenisstraf met of zonder -harde arbeid 

voor-een.tijdperk.van hoogstens twee. maanden,.,of met beide 

en'-toezicht’- heeft éen naturellen -dorp of terreinen terzijde - 

voorgeschreven voor de. afkondiging. van.regulaties krachtens 

Samen- 
werking 
oor na- 

burige 
stedelike 
plaatselike 
besturen 
voor 

  

doeleinden 
van deze 
Wet. 

Algemene. 
strafbepa- 
lingen. © 

zodanige boete en- gevangenisstraf of- met -zodanige gevangenis- . 

straf zonder de keuze van.een boete,-en bij, een tweede of latere © 

of bij: wanbetaling, met’ -gevangenisstraf. met. of zonder harde 
veroordeling-met een boete van hoogstens.vijf, en-twintig pond. © 

arbeid.voor een.tijdperk-van driemaanden nietite boven gaande,, 

of met beide zodanige boete en gevangenisstraf of met zodanige 

gevangenisstraf zonder de keuze van een: boeté. , 
-96.°Geen ‘bepaling van deze Wet heeft: de' bedoeling~=: ~ 

(a) dp-eenovereenkomst of-andere- transaktie met -betrek- 
'. "= king tot'de koop van grotd wettighk aangegaan vodr 

“de invoering van deze’ Wet,’ op enigerlei wijze-in- 
:. breuk-té maken of: ongeldig~..tée “maken, of éen 

persoon te verhinderen op een. verkoping krachtens 

een bevel van een bevoegd hof, grond te kopen die met 

  Voorbe- 
houdsbe- | 
palingen. 

 



    

  
  

  

‘(d) preventing a person: other than a--native: 2-who at the|— 
- commencement of this Act is- lawfully’ carrying on}? « 
; any bona fide business, .trade..or handicraft. in any|..~ 

  

(p. preventing any. person, from abquiting. any” “Timited 
interest “in land ‘for’ public, inission, education, + 

“ recteation, trading’ or’ industrial .purposes, if, the| 

  

ay applyiig 4 to ‘the. Ndabeni ‘or™ New: Brighton locations 

  

court any land which was hypothecated: by a mortgage, | 
~bond . passed . before | the:, commencement of this]. 

. Act; Or 

  

a preventing. the: -aéquisition ' ‘at: any time “of land or} 
intetests'in land by devolution or succession on 
death whether under a will or on intestacy ; or | 

(¢) ‘preventing “the due’ ‘registration in. “the. proper deeds “ 
. registry | whenever registration. is, _ Necessary’. and|*? 

lawful, of documents giving effect to any such agree-|" 7)" 
ment, transaction, devolution or “succession as is|* 

cin. “this section mentioned ; _or 

- building or permanent structure in.a location or. native 
village and who for the purposes of such business, trade] > -.-~ - 
or. handicraft -had acquired interests in’ the Jand. on|os Ue: 
which or in the immediate neighbourhood of which... 
such building of permanent structure is erected, from]... . 

- continuing to occupy such building or. permanent 
- structure :or in the event. of the removal or abolitiox|-:: 

-of a location or native village, from. occupying -pre-|\.:- | 
mises for the same. purpose within. any location ot|:-».* 

‘ native village established.-in. place thereof .or from 
disposing of such intereststo.a person other than|-: | ..- 
“a native, provided such. ‘person, is  Spproved by the|..:. 
Minister ; 

(ey preventing any person froin lawfully carrying on within Bon 
“any existing ‘location or native ‘village or i the“évenit 
of its removal'or abolition’ within‘any location’ ‘or native ues 

~ village established © in ‘place ‘thereof : ‘any: business |: 
~~ duly licénséd~ before the: commencement of this Act 

“** or from’ carrying “on’ stich - “busitiess: under: any ~ 
, renewal . of such licence 5.” or 

acquisition of such interest in land has been sanctioned 
., by the, Jocal authority and approved by the Minister. ; apreso 7 

or. 

(gy affecting fany- compound: | in a labour district ‘ander 7 
the: Native . Labour Regulation Act, 1911, or any, 

--other.compound: or place for accommodating natives |. 
-- which. the Minister may exempt ftom. its operation 

” or + + 

at Cape Town .and. Port Elizabeth; réspectively,, 
until such time as the Governor- General, by procla- 
mation in the Gazette, declares that it ‘shall apply 
and the repeal of any law affecting any such locations 

              

   

   

ob: afschaffing..d 
“dorp opgericht in:. plaate .. daarvan, © een. bezigheid: 
-wettiglikte drijven, waarvoor yéér dé.invoering van: 
deze. Wet: behoorlik -een .licentie verkregen was"    

   

    

een ‘verband bezwaard was véér de. invoering - van 
. deze, Wet ;.. of. 

y I het yerkrijgen 4 te. eniger | tijd van. n-grond of : rechten in of 
-, op. grond -krachtens- erfopvolging of verkrijging na 

ovetlijden, hetzij volgens. een testament of Yolgens de 
-wet, te verhinderen ;_ of 

¢) “de ' pehoorlike® registratie in het - bevoégde Yévistratie- 
~ ‘Kaintoor- van akten te’ voorkomen, wanneer Tegistratie 

vereist * wordt én “wettig is, van dokumenten om 
“_gevolg te geveri aati zulk cen overeenkomst, transaktie 

_» of erfopvolging of verkrijging | na overlijderi zoals in 
"=" dit artikel vermeld ; 

een persoon ander dan een naturel, die ten tijde van 
">-:de, invoering-van.deze Wet: wettiglik en, bona fide 

_ bezigheid,.: bedrijf - ‘of ambacht. in. een gebouw:: of 
permanent bouwwerk in een lokatie of: naturellen 

. dorp uitoefent en-die:-voor de doeleinden van-zodanige 
. bezigheid, . bedrijf’ of ambacht- rechten op .grond 

. .werkregen -heeft:. waarop: of in de-onmiddellike' nabij- 
- , heid waarvan zodanig: gebouw of permanent -bouwwerk 
».18 opgericht, te verhin leren in: zulk gebouw of: per- 

-~; Manent bouwwerk. te blijven of in-het geval van-de 
. Verwijdering of afschaffing van een lokatio of naturellen 
_dorp, te “verhinderen om‘een perceel voor':hetzelfde 
doel te bewonen in een lokatie of naturellen. dorp . | 

... -opgericht: in. plaatg,.daarvan,. of : zulke,. rechten aan 
; Seen -persoon -ander .dan :een naturel. over te maken 

-mits.-die - persoon. ; ‘oor: ‘de. Minister goedgekeurd    

avordt;. ‘of-: 

@ een. .persoon : te ‘verkiinderen in--een- bestaande lokatie 
of naturellen.: dorp of in; het: geval. van ‘verwijdering 

aarvan in--een lokatie- of naturellen 

  

£ zulke bezigheid lorachtens: een vernieuwde licentie; 
oort te:-zettéen,;..of-- 

: (f) éen-persoon: te, verhinderen, een. ‘beperkt recht op grond, 
te verkrijgen voor publieke, zendings, onderwijs, out- 
spannings, bezigheids ‘of nijvetheidsdoeleinden, in- 
dien: de’ verkrijging® van’ “gulk recht op grond goed- 
“gevonden “wordt “door ‘het plaatselike bestuur en 
Sektaclitigad’ ‘door‘de “Minister's of” 

(g) betrekking te hebben op een compound i in een arbeids- - 
distrikt krachtens de Naturellearbeid Regelings Wet 

      
    

  

2911, of op een andere. compound of plek voor 

  

huisvesting ‘van’ “naturellen die door de Minister 
an’ de, werking "yan. ‘deze Wet vrijgesteld wordt; of 
epasselik’ te” zijn’ op ‘de“Ndabeni of New Brighton 

  

““okaties te’ Kaapstad en Port Elizabeth respektievelik 
totdat de Goeverneur-generaal bij proklamatié in de 
Staatskoerant:verklaart dat deze Wet van toepassing 
daarop’ is en de herroeping van enige wet op enige 

    

shall not take effect until the publication of such]. — 

5 Proclamation. “ ea a a oe ns - |: ‘publikatie van" zulkseen: proklamatie. . 2 
|r ane (Ly Onderhevig - -aan de ‘bepalingen van: het laatst Hetrocpi 

Repeal of “on “(uy Subject: to’ the. ‘provisions “of the last: preceding voorafgaand. artikel worden: de wetten vermeld in de- Bijlage. Hoenig lawa. | section, the ‘laws. specified: in: the ‘Scheduleé ‘to: this'-Act -are 
‘thet 1 |van-deze- Wet in de’ oiivang vermeld in de vierde kolom van 

repealed ‘to ‘the-extent indicated in the fourth column ‘of. that die*Bijlage hertoepen; ‘maar niettegenstaande zulke herroeping; Schedule but, notwithstanding any such repeal,:all regulations 
| blijven: -allé“regulaties -wettiz gemaakt krachtens zulke wetten: lawfully made under ‘such: laws and in force: inimediately- priori, éi-van ‘Kracht onmiddellike vobr de-invoering van deze Wet. 

to the commenéenient of-this Act’shall continue ‘in force for: ne a . ” 
a-period of tivélve months ot until repealed’ by regulations van ‘kracht gedurende-eén tijdvak van twaalf maanden of tot- 

. {dat zi] herroepeti -worden doot regulaties gemaakt krachteéns 
made e umdes ems ‘Act whichever, Period may be the ace deze * Wet; welk: tijdvak-het ‘kortste is: Met dien verstande’ 
provide y 6 |dat. alle: zodanigé regulaties. niet’in ‘strijd met: de bepalingen 
provisions: of this: Act maybe. continued ‘int force: witht. the van dezé “Wet: kunnen bij ven voortbestaan met de goedkeurin: ° approval of the Minister’ ‘asa regulation ‘made under ‘this Act Yan'de Minister‘als- requlaties krachtens deze Wet, 8° cemaakt... a 

(2). Whenever. a. "proclaimed. area, has been, declared under (2) Wanneer een geproklameerde kring verklaard is krachtens 
. sub-section .(1 ): -of, section twelve of ‘this Act. the. Governor -/sub- artikel (1) van artikel twaalf van deze Wet, kan de Goever- 

- General may;. in any. regulation. made. i in respect, “of such: “area neur- generaal'in een regulatie gemaakt ten aanzien van zulk 
“under. paragraph. (ce) of sub-section (1). of section. taventy- -three|een: ring ingevolge: ‘paragrast: é 6) - van sub-artikel (1) van REE ee 

~ repeal, in respect.of its application to such area so much of any. artikel’ d enti, ZC van''eén wet of regulatie wat 
law or-regulation as. he deems. inconsistent With the. * operation zijn toepassing “ op-zulk ‘een: “Kring: herroepen als hij 
of - such: regulation, L. : . ta nbaar’ acht ‘met; de werking van ‘aulk een _tegulatie 

zulke*loKaties’ zal.niet: van kracht worden tot ‘na 
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* ~“(3)All “locations * established’ ‘nder any. ‘laws - repealed 

_by. sub-section (1) of, this section ‘shall be deemed to 

“be locations established under this Act, and any provisions 

“existing under any such laws for the compulsory residence 0! 

‘natives in locations shall.continue in force until superseded 

'. .by proclamation issued under sub-section (1) of section five : 

- Provided that in the case of any existing location in the 

. Orange Free State established under any law so xepealed such 

location shall not be deemed to be a location established 

under this Act until such date, being not more than twelve 

months from the commencement of this’ Act, as may .be fixed 

. .in respect thereof by the Minister, and there shall be excluded 

Exeniption © 
of coloured 
persons from 
operation 
of pass laws.. 

Interpreta- 
tion of 
terms. 

  

Short title - > 
;+ and com- 

mencement ~ operation on @ date to be fixed by the Governor-General by 
of Act. 

from any location deemed to be so established such. portion; if 

any, of the existing location as the Minister:may, after con- 

_sultation with the urban local authority, have determined to be 

reasonably required for the residence of coloured persons, and 

.may, by notice in the Gazette, have set aside for that purpose. 

28, After the commencement of this Act any existing law 

or’ regiilation which makes compulsory the carrying or| 

, possession of a pass shall ‘be deemed to ‘be repealed in 

so far as it affects coloured persons: Provided, however, 

that this section shall apply to coloured persons residing 

together with natives in any existing location in the 

‘Orange Free State only from the date when a portion of.such 

‘location shall ‘have. been set aside as a place of residence: for 

‘such coloured persons under the proviso in sub-section (3) of 

section twenty-seven. st 

29, In this Act and any regulation, unless inconsistent 

with the context— . FO 

“authorized officer”? means a magistrate, justice of the 
peace, a European member of the police, and such 
other officers as may be authorized by the Minister 

to demand the production of documents under this 
' Act or the regulations; | . 

“ coloured person ” means-any person of mixed Huropean 
and native descent and shall include any person 
‘belonging to the class called Cape Malays; 

‘“kaffir beer” means the. diink commonly brewed by 
natives from’ kaffir corn or millet or other grain, 
and, ‘except for purposes of section twenty and:sub- 
sections (1); (3) and (4) of section twenty-one,| - 

includes fermented liquor made from prickly pears 
(commonly called prickly pear beer), fermented 

_ liquor made from. honey (commonly called honey 
' beer)’ and any other ferménted liquor which the 

Governor-General may from time to time, by procla-|: 
mation in the Gazette, declare to be ‘included ‘in this 

- "definition; Be 
Minister”? .means the. Minister of Native Affairs or 

any other Minister of State for the time being act- 
. ing on his behalf; | , aoe , 

native? means any person who is a member of an 
aboriginal race or tribe of Africa. .Where there is 
“any reasonable doubt -as to’ whether any person 

_' falls within this definition the burden of ‘proof shall 
“be upon’ such ‘person ; 

_ ** prescribed ” means ‘prescribed under this Act or the| 
- ‘regulations; 0"). . 

“-  yegulation’? means a regulation made or in force under 
oh ce “4 this Act; - wee: YO. a i 7 “ ve 7 . 

“"" “urban area’? means’ an ‘area under the Jurisdiction 
‘of Jan ‘urban local authority; -- ae 

“urban local authority” means. any ‘municipal council, 
‘borough council, town council or village council,|. 

co-op! any! -town.: board, village management board, 

~~~ Joga ‘board, ‘health ‘board or health committee. 

  

- 80; This Act: may be cited for all purposes. as the Natives 

. (Urban Areas) Act, 1923, and shall. commence and come into 

  

(8) Alle““lokaties opgericht © krachtens ‘-eén’ ‘door sub- 
artikel (1) van -dit artikel herroepen’ wet worden geacht 

lokaties te zijn opgericht krachtens deze - Wet en alle 

krachtens. zulke wetten bestaande voorschriften . betrefiende 

het -gedwongen verblijf van naturellen in lokaties  blijven 

van kracht totdat .ze vervangen worden‘ -door prokla- 
maties uitgevaardigd ingevolge sub-artikel (1) van artikel vif: 

‘Met dien verstande dat in het geval van een bestaande 

lokatie in de Oranje Vrijstaat opgericht krachtens een aldus 
herroepen wet zulk een lokatie niet geacht wordt een lokatie 
te zijn opgericht krachtens deze Wet védr een- datum, zijnde 
niet meer dan twaalf maanden vanaf de invoering’ van deze 
Wet, te dien opzichte vastgesteld’ door de Minister, en van 

een lokatie die geacht wordt zo te zijn opgericht wordt even- 

tueel zodanig deel van de ‘bestaande’ lokatie uitgesloten als 

de Minister, na overleg met* het stedelike plaatselike bestuur, ~ 

bepaald ‘heeft xedelik benodigd te zijn voor de verblijfplaats 
van kleurlingen, en bij kennisgeving in~ dé Staatskoerant 
terzijde gezet heeft voor dat doel. _ oo 

28. Na de invoerting van deze Wet zal enige bestaande wet 

of regtilatie die het dragen of het in bezit zijn van een pas ver- |, 
. ; “ , . oe . ingen van. 

plichtend maakt, beschouwd worden als’ herroepen te 21) 10 togpassing 
zoverre ‘als het van toepassing is op kleurlingen: Met dien van pas- 

verstande echter dat dit artikel van toepassing zal zijn op wetten. 

kleurlingen' die tezamen met naturellen in een bestaande 
lokatie in de Oranje Vrijstaat wonen, ‘eerst nadat een deel van 
zulk een lokatie ter zijde gezet zal zijn als een ‘verblijfplaats 
voor zulke kleurlingen overeenkomstig 'de' voorbehoudsbepaling 
van sub-artikel (3) -van artikel zeven en twintig. L 

29, Voor de toepassing -van: deze Wet tenzij de samenhang Woordbepa 
een andere zin aanwijst wordt verstaan onder—.. ° - tingen. 

“ vemachtigd beambte ” een magistraat, vrederechter, een 
blanke -politiebeambte, en zodanige andere beambten 
als door de Minister gemachtigd mogen worden om 
het tonen van dokumenten te. vorderen krachtens 
deze Wet of de regulaties;.', ... . 

“kleurling ’ een persoon van. gemengde Huropese en 
naturelle afkomst en tevens,een persoon behorende 

_ tot de klasse genaamd Kaapse Maleiers ; 
“ kafferbier ’ de drank gemeenlik gebrouweén door natu- 

rellen van kafferkoren, gierst, of arider graan en, uit- 
gezonderd voor de toepassing van artikel twintig en 
sub-artikels (1), (3) en (4) van artikel een en 
twintig; tevens gegiste drank gemaakt van turkse 
vijgen (gewoonlik turksevijgebier genoemd) gegiste 
drank gemaakt van honing (gewoonlik “honingbier | 
genoemd), en alle andere gegiste dranken die de 

Goeverneur-generaal van tijd tot tijd bij proklamatie 
-.-in de Staatskoerant verklaart onder, deze definitie te 

- co rwallen; 0 occ BP Pug Pr 
“ Minister” de Minister van Naturellezaken of-een andere 

“Minister die in zijn plaats het. departement waar- 
-neemt3;:. °° -- eB a 

“ naturel ” een persoon die tot een inboorlingeras of stam 
van Afrika behoort. Wanneer er redelike twijfel 
bestaat .of een persoon onder die definitie valt rust .. 

_ de bewijslast op die persoon; =. 3 7) ns 

““‘voorgeschreven ’?. voorgeschreven bij. deze.. Wet: ‘of de 

regulaties; |... ses ; ooo as 

“vegulatie ” een regulatie. gemaakt.of van kracht.. in- 
gevolge deze Wet 5: : Ce 

_“stadsgebied ” het -gebied onder het. .gezag- van. een 

stedelik -plaatselik bestuur ; Do a 

.  stedelik plaatselik ‘bestuur”. een municipaliteitsraad, 
“.. -gtadsraad. of .dorpsraad, of.. een -stadsbestuur.. of 

: «7c: dorpsbestuursraad’ of plaatselik.. bestuur gezond- 

heidsraad of gezondheidskomitee. * ut ; 

‘80, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 

Vrijstelling 
van kleur- 

‘lals de: Naturellen (Stadsgebieden) Wet’ 1923, ‘en treédt: in ©” in- 

werking op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie rodney at 
Wet. in de Staatskoerant nader vast te stellen’ datum. .   ‘proclamation in the Gazette...
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"| Schedule. 
‘Laws REPEALED. 

. Bijlage. - 
HERROEPEN WETTEN © 

  

No.. and year 

  

  

    1902.   ’ to-.make: -better 
provision in re- 
gard to the togt 
labour system 
in Boroughs. 

  
          

  

betere voorziening 
te maken met be- 
trekking tot het 
togt arbeidstelsel 
in Boroughs. .   

  

_ Pro- - Long or short moe Pro- | | No. en jaar van | ‘Lange of korté titel | “Omvang van’ her- 
vince or)’ — of law. title or subject ‘Extent of repeal. vincie wet. of onderwerp van roeping. 
Union. of law. ee of Unie. wet. 

Cape of | Griqualand Registration of | Sections four to twelve . Les 
Good West Procla- Contracts. both inclusive in so far;Kaap | West Griyua- | Registratie.. van | Artikels vier tot en 
Hope. mation No. 14 as they relate to urban |de land = Prokla- Konttekten. | met iwaailf, voor z0- 

: of 1872. - areas. ;Goede matie No. 14 7 ver 7zij betrekking 
: i Hoop. van 1872. -hebben op stads- 

» | Act No. 39 of The Queenstown | Section thirty-seven, inso . : gebieden. . 
1879. ° .: Municipality | far as it relates to} ,,_ Wet No. 39 van | De — Queenstown Artikel deven én dertig, 

Act, 1879. natives and native! .~ 1879, Municipaliteit voor zover het be- 
' my . locations. : Wet, 1879. trekking heeft op 

. oe . , . naturellen en natu- 
» Act No., 23 of] The East London | Section thirty-eight, in so ‘ oo rellelokaties. 

1880. ' ’ Munici pality far as it relates to}  ., Wet No. 23 van | De Oost Londen } Artikel acht en dertig, 
: Act, 1880..-- . | natives and native! 1880... ” Municipaliteit voor zover het -be- 

. Ste locations. Wet, 1880. trekking heeft op 
3 Act No. 11 of | The Kimberley | Sections forty-nine and cts naturellen -en natu- 

1883. Borough Act, | seventy-two in so far as : . : . rellelokaties. . 
‘ 1883. ' they relate to natives ” _ Wet No. 11 van | De Kimberley Bo- ; Artikels negen en veer-..- 

and native locations. 1883. rough Wet, 1883. tig en twee en zeventiy . 
a - st . _ : -voor zover, zij be-  . 

» «| Act No. 30 of | The, Kimberley | Sections ‘fo and four trekking hebben op 
1884, ~~ Borooghy in so far as they refer naturellen en natu- — 

Amendment] to natives or native . rellelokaties. 
Act, 1884. ‘locations: ” Wet No. 80 van |, De Kimberley | Artikels. twee en vier 

“| : 1884. Borough. ...Wijzi- | in zoverre zij betrel:- 
Act No. 20 of | The . Vagrancy The whole. gings Wet, 1884. |. king hebben op natu. 
1891. Act Amendment . rellen of naturelle 

. Act, 1891.. . lokaties..- 
. Ss ” Wet No. 20 van | De Landloperij Wet | Geheel. 

» -| Act No. 12 of ) The Local Bodies | The whole. 1891. Wijzigings Wet, | - 
‘| 1898. . Increased Powers . 1891. 

: Act, 1898. ” Wet No. 12 van | De. plaatselike Li-.| Geheel. 
. : ; + 1893. chamen Vermeer- a 

» Act No.: 11 of | The East London Sub- seotions (24) to (31) , -derde Bevoegd- 
. 1895. Municip ality inclusive of section heden Wet, 1893. | . 

Amendment| five, sections twelve, ” ‘Wet No. ll van | De Oost Londen | Sub-artikels (24) tot 
Act, 1895. | thirteen and fourteen, in 1895. Municipaliteit Wij-| (31) .(beide inbegre- 

: : so far as they relate to : ‘zigings Wet, 1898. | pen) van artikel vijf, 
‘natives or native . Lo. artikels twaalf, der- 

: : : . : ‘ locations. tien en veertien, voor 

” Act No. 23 .of | The Public Health | Sub-section (7) of section zover zij -betrekking 

1897. .Amendment| nine and section sixty- . -hebben op naturellen 
: Act: of 1897. eight. : . : : of naturellelokaties. 

: : af . . soe ” Wet No. 23 van | De’ Openbare Ge-.| Sub-artikel . (7) van 

ss Act No. 27 of | The Port Eliza- | Sections two hundred ‘| . 1897. : zondheids . Wijzi- | .artikel negen en arti- 

: 1897. ' beth Municipal | and four to two hundred : . gingswet van 1897. kel acht en zestig. 
Act, 1897. and nine ‘inclusive. ” Wet No 27 van | De Port Elizabeth Artikels twee honderd 

, —_ , 1897. _ Municipale Wet, en vier.tob en met .. 
ss Act No: 28 of | The‘Liquor Law | Proviso (b) to section ; 1897. tweehonderd en negen. 

, 1898. Amendment |_ seven. » Wet No. 28 van | De Drankwet Wij- Voorbehoud (b) van 

: Act, 1898. 1898. _ zigingswet, 1898. artikel zeven. 
” Wet No. 40 van | De Naturellereserve | Geheel. 

*» Act No. 40 of | The Native Re- | The whole. 1902. Lokaties Wet, 
1902. -: - serve Locations | . . : 1902. . 

os Act, 1902. , Wet No. 15 van | De Uitenhage Muni-| Artikel honderd drie 
” Act No. 15 of| The Uitenhage | Section one hindred and 1904. oe Wet. en twintig en sub- 

1904. ‘Municipal: Act, | twenty-three and sub. 1904 artikels (48) tot (55) 
1904. : sections (48) to (55) of van artikel honderd © 

section one hundred wif en twintig, voor. 
" and twenty-five, insofar] -- zover zij betrekking 

as they.. relate to hebben op naturéllen 
natives or native . uo, ee of naturellelokaties. 

: . : locations. » Wet No. 8 van | De Naturellereserve | Geheel. 
» - | Act. ‘No, .8 of | The Native Re- | The whole. . so 1905. Lokaties Wijzi- . 

1905. - | serve Locations | — nee a gings Wet, 1905. “ 
. . Amen d m.en + » Wet No. 27 van | De Kingwilliams- Sub-artikels (41) tot 

Act, 1905. : 1905. town BoroughWet,| en met (48) van 
” Act No. .27-of | The King Wil- | Sub-sections (41) to (48) : 1905. artikel honderd vier 

1905. liam’s Town inclusive of section én twintig, voor zover 
a Borough Act, | one hundred and twenty- zij -betrekking heb- 

1905. four, inso far as they ben-op naturellen en. 
moe "relate to matives. or |. os a trai naturellelokaties, 

; oe yooe Rae. native locations. yy Wet No, 32-van | De Private Loka- | Voorbehoud van arti- 
-- 4, | Act No. 32 of | The Private-Loca-| Proviso tosection fifteen, 1909.- : J| ties Wet. 1909. kel vijfiten, voor -z0- 
Sk 1909. tions Act, 1909.} inso-far as it relates to : : _ver het betrekking 

a municipality or vil-|- heeft op een munici- 
lage management -|. paliteit -of dorpsbe- 

Lo “| board. ‘ Cte ap EG “veg : stiursraad. | 
_ Natal Act’ No. 28 of | Act to ‘enable-| The whole. Natal Wet No 28 van | Wet om,stadsraden | Geheel. 

fo Town Councils an 1902. ° in staat te stellen | 

  

ExT.
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Lange of korte titel Omvang van her- 

  

_Pro- , Long or short St Pro- | No. en jaar van 
vince or | No. and year title or. subject Extent of repeal. vincie wet. of onderwerp van roeping. 
Union. ’ of law. - of law. " . . of Unie. LO , - wet. ‘ 

Natal | Wet No.2 van | Wetom stadsraden | Geheel. . 
1904." in staat te stellen 

; . . I t h- 
Natal Act No. 2 of | Act to enable | The whole. . . fokaties op te ric a 

1904. Town eblish: by - ” Wet No. 23. van | De Kafferbier Wet. Artikels een tot en 
‘to establis - 1908. . met.aché voor zover 
locations. zij betrekking heb- 

Lee . b bied 
” Act No. 23 of The Native Beer j Sections one to.eight-in- en etal af tot er 

He ee | meni es tein 
and sections eleven ‘toltrans | V.R.B. Art. 104 Kleurlingén in Ste- Geheel, i in zoverre het - 
twenty four inclusive. vaal, van 1871 den. betrekking heeft op 

. ; oo. ’ . ‘ naturellen. 
Trans- | V.R.R. Art. oloured People | TI le, i f «oe: . Vaal, op a 104 Coloured cope The whole to. natives. ” V R.B. Art. 1256 |’ Regulaties voor Ste- Artikels zes en dertig 

: : 2 oe van 1899. den. . tot en met negen en 
“oy V.R.R. Art. 1256 | Regulations for | Sections thirty-six to re . dertig, in:zoverre aij 

~ of 1899. Towns. thirty-nine (inclusive), betrekking hebben 
- : : in so far as they relate ; op naturellen. 

ee to natives. at onr ony ot + ae 
” . Proclamation The Native Passes! In so far as it relates to ” Pr oklamatie No. | De Naturellen Pas |, Voor zover hij be- 

° No. 37 of 1901. | Proclamation. .labour districts. 87 van 1901.) | Proklaniatie. ‘trekking heeft op - : Se, Lo -o : ’ arbeidsdistrikten. 
1 Proclamation. | The Pret Sub-sect: 4) of sec- . a - . _ ” No. 7 of 1902. Municipal. forte Hon tent Sa ” Proklamatie No. | De Pretoria Muni- | Sub-artikel (4) van 

’ : clamation, 1902. 7 van 1902. - cipale Proklama- | artikel zeven en iwin- 
, / : tie, 1902. “tg. 

‘Ordinance No. | Native Pass Pro- | In so far as it relates t 7 a ” 27 OF 1908, ° slammation “zo labour districts. eerno ” Ordoriantie No. | Naturellen Pas Pro- | Voor zover ‘hij be- 
Amendment O#- : 27 van 1903. klamatie Wijzi- ‘| trekking heeft op 
dinance:.. gings Ordonantie.' |< arbeidsdistriktén. 

” Ordinance No. | The. “Municipal | Section: thirty-seven and| Ordonantie No | De Municipale Kor- | Artikel zenen en dertig 
58 of 1903. Corporations’~~*; sub-sections (45), (46); 58 van: 1903. poraties Ordonan- ,on sub-artikels (45) 

Ordinance; 1902. |. (47) and (50) of section’ tie. 1902. : (46), (47) en (59) - not : © forty-two. . van artikel twee. en 
: To, _ : . neertig. 

.. we a : Ordonantie No: | De Municipale Kor- | Artikel een. en twinti Ordinance No. | The: Municipal} Section twenty-one and ”. ; : micipae ws 9 
” 41 of 1904. Corporations paragraph (chotse section * fl -van 1904 poraties Wijzigings | en paragraaf (e) van 4 / Amendment  twenty-siz a. a : . Ordonantie, 1904, artikel zes en twintig. 

Ordinance. 1904. ” : Ordonantie No. De Municipale Wij- Artikels een en twee, 

b> Ordinance No. | The Municipal Sections one and two. * 17-van 1905. igings Ordonan- . ‘ 
/17 of 1905. - Amendment : ‘Noa at ONT 10, . oo: oa gs ; Ordinance, 1905.| ~~ oom Ordonantie No. | De Municipale Wij- | Artikel tien voor zo- ; 

” Ordinance No. , The - Municipal Section fen in so far as it]. 26 van 1906. vigings Ordonantie. ver, het b etrekking 
. 26 of 1906. ° Amending Ordi-.| relates to natives or|' : . oot neo Ee neturelion 

| manee, 1906, native locations. » Ordonantie No. | De J ohannesburg | Artikels acht en dertig 
. Ordinance No. | The- Johannes-. | Sections thirty-eight and 7 gf Private): Munieipale gore: en negen en dartig ; 

II. (Private), | burg Municipal | thirty-nine; ° sub-sec- uo , nantie; 1906. sub-artikels (75) en 1906. Ordinance, 1906.| tions (75) and (76) of (76) van artikel een. 
nn section forty-one in so en veerteg voor zover far as they relate -to| zij betrekking heb. 

natives or native loca-|. - ben op natur ellen of tions. naturellelokaties. 

; en eo Wet. No. 18.v van | De. " Stadagebiedon Geheel. - v. Act No. 18 of: The Urban Areas | The whole. a ” J 909. ° : » Naturellepassen . 
: Native Pass Act. Wet. 

Orange Lar. a. 8S of Coloured People The! whole, in so. far as Oranje Wet ws 8 van Kleurlingon in Ste: Geheel; in zoverre hij ‘ree 3. n- B.. 8 it telates: to natives] Vrij- 3. en en Dorpen. betrekking heeft o State. : Villages. and native locations. staat; | P naturelles en vate. 
. Pe Bo : oe rellelokaties: ” Ordinance. No. | The Bloemfon- | Sections onehundredand| Ordoriantie No..|-De Bloemfontein : | Artikels  Hionderd. 35 of 1903. tein, Municipal | eighteen to one hundredi - . Municipale .Ordo- | achttien, tot, en 

”   Ordinance. No. 
6 of 1904. 

Ordinanée No. 
12 of 1904.   Ordinance, 1903. 

The. °: Municipal: 
Corporations 
Ordinance, 1904. 

The Villages 
Management 
Ordinance, 1904.     and. , dawenty- one .inclu- 

sive in so far as they 
relate to natives and 
native locations. 

Sections’ - one hundred 
and three'to one hun- 
dred ‘and nine inclusive 

‘ly in so far as they relate 
to natives and’ native 
locations. 

Sub-section (15) of sée- 
_ tion nineteen.     

  

35 van 1903. 

Ordonantie No. 
6 van 1904, 

Ordonantie No. 
12 van 1904.   nantie, 1903. 

‘De Municipale Kor- 
poraties Ordonan- 
tie, 1904. . 

De. Dorpsbestuur 
Ordonantie, 1904. 

ederd   met’ honderd een en 
twintig, in zoverre Zij 
ketrekking hebben 
op naturellen en na- 
turellelokaties. 

Artikels honderd en 
drie tot en mot hon." 

en negen, in 
zoverre zij van toe- - 
passing zijn op natu- 
rellen en naturelle- 

- lokaties. 

Sub-artikel (15) van 
artikel negentien, 
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  Lange of korte titel 

  

on. | Act No. 48 of 
1919. 

t   . Good.   serve Locations 
. Acts: (Cape of 

Hope) 
Further Amend- 
ment ‘Act, 1919.     nie.   1919, 

. Hoop) Vetdere |. . 
Wei,   Lokaties Wetten 

(Kaap de.. Goede 

Wijzigings - 
"1919.   

Pro No. and year Long or short : fro- . : 
~ vince o1 of law. title or subject Extent of repeal. vincie | No. en jaar van} of onderwerp van | _Omvang van her- 

Union. . of law. Lo: on [of Unie wet. wet. . toeping., = -2_ 

Orange | O-dinance No: | The Municipal | Section “ sixteen, sub,/Oranje ; Ordonantie No. | De Municipale Kor- | Artikel zestien snb- 
Free 14 of 1905. _ Corporations sections (8) and (9) of |Vrij- id van 1905. . poraties (Aanvul- | artikels: (8) en (9) 
State. . (Supplementary)| section seventeen, and} staat. lings), Ordonantie van artikel zerentien 

. Ordinance, 1905. -section nineteen in so 1905. : en artikel negentien 
: far ‘as they relate to m zoverre zij be: 

natives -and native trekking hebben op 
locations. naturellen en natu- 

_ rellelokaties. - - 

Ordinance No | The Bloemfon- | Section seven and sub. | Ordonantie No. | De Bloemfontein Artikel zeven en sub- 
19 of 1905. | tein Municipa- | sections *(7), (8) and {9 van 1905. Municipaliteit |. artikels (7), (8) en 
ot lity (Supplemen-.| (10) of section nize, in (Aanvullings) Or- | (10) van artikel ‘ne- 

tary) Ordinance, | so far as they relate donantie, 1905. gen, in zoverre 2ij 
1905. to natives and native mS betrekking hebben 

locations. op naturellen en, na- 
/ . : . oe : , turellelokaties. - 
Ordinance No. | The Bloemfontein |- Section twelve » | Ordonantie No. |’De Bloemfontein-| Artikel twaalf. 

- 36 of 1905. Municipality 36 van. 1905. Municipaliteit Wij-|- " - 
: Amendment zigings Ordonan-’ 

: Ordinance, 1905. tie, 1905. . 
: --| The-> - Villages | Sections nine, ten and » Ordonantie No. | De Dorpsbestuur | Artikels negen, tien en 

Ordinance No. Management eleven, im so far as 18 van’ 1906. Wijzigings Ordo- | elf, in zoverre zij 
- 18 of 1906. Amendment Or- | they relate to natives ‘nantie, 1906. “ betrekking hebben 

dinance, 1906. and native locations. . . _| ®p naturellen en na- 
we . . Joe . } , ~ turellelokaties. 

Ordinance No. | The Bloemfon- | Sub-section (4) of sec- Ordonantie No. ; De ‘Bloemfontein | Sub-artikel (4) van 
16 of 1807. tein , Municipal tion two, in so far as 16. van 1907. Municipale Wijzi- | ‘artikel twee, in ‘zo- 

Amendment Or- | it relates to natives : . gings Ordonantie, | .verre. het betrek- 
’ ‘dinance, 1907. ‘and. native locations. 1907, . . - king heeft op natu- | 

So . : : a uo oo rellen en naturelle- - 
. . : : . lokaties. ‘ , 
Act No. 12 of | The Licensing of | In go far as it relates tu a Wet No. 12 van | Het Licentiéren van | Voor zover hij van 

1909. .. Native Eating | native locations. 1809. Kaffereethuizen .toepassing is. op 
: Houses Act, an . moos Wet, 1909. . naturellélokaties. 

1909.: , ot 

The Native Re- | The whole. Wet No. 48 van | De Naturellereserve| Gehdel.” ~~ 
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‘0. 22, 1923.] oo 

ACT 

To amend the Currency and Banking ‘Act, 1920 

. (Act.No. 31 of 1920). 

  

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 :— 

Interpreta- 
tion of 
terms. . 

Amendment 
. of section 
seven (3) of 
Act No. 31 
of 1920. 

Constitution 
of board. 
and amend- 
ment of 
section nine 
of Act No. 
Bl of 1920. 

1. In this Act the expression “principal Act” means the 

Currency and Banking Act, 1920 (Act No. 81 of 1920) and any 

expression used in the principal Act shall, when used in this 

Act, bear the meaning assigned to it in the principal Act. 

9. Section seven of the principal Act is hereby amended by 

the deletion of “1923” in sub-section (3) thereof and the 

substitution therefor of “ 1925”. 

3. (1) Upon the thirtieth day of June, 1923, the banking 

representatives appointed in terms of sub-section (2) of section 

nine of the principal Act shall cease to be members of the 

board. 

(2) Upon the said date sub-section (2) of section nine of the 

principal Act shall stand repealed and the following shall be 

substituted therefor :—- 

(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of this 

section, the Bank shall be managed by a board of eleven| . 

directors of whom. six (hereinafter described as the com- 

mercial and industrial representatives) who must be or 

have been actively engaged, three in commerce or finance, |. 

one in agriculture and two in other industrial pursuits, shall 

be elected by the stockholders, three (hereinafter described 

as the Government representatives) shall be appointed by 

the Governor-General, and two, to be styled the Governor 

and the Deputy-Governor respectively, shall also be 

appointed by the Governor-General. Except in the case 

of the Governor and Deputy-Governor, any person qualified 

in terms of this section may, with the consent of the 

board, be appointed alternate to any director. All the 

directors or alternate directors’ shall be British subjects 

and shall reside in the Union. 

(3) ‘Notwithstanding the provisions of sub-section (2) of this 

section, the members of the board other than the banking 

representatives who held office immediately prior to the 

first day of July, 1923, shall continue to hold or shall vacate 

office in all respects as if this section. had not been enacted. 

. _ (4) At a general meeting to be held as soon as possible after 

Further 
amendment 
of section 
nine of Act 
No. 31 of 
‘1920. 

the commencement of this Act. two commercial and industrial 

"representatives shall be elected by the stockholders, one to hold 

office from the first day of July, 1923, until the first day of July, 

1925, and the other to hold office from the first day of July, 

1923, until the first day of July, 1926. 

4, Section nine of the principal Act is hereby further amended 

as follows :— : 

(a) by the deletion from sub-section (6) of the words “ the 

banking representatives and”, of the words “in regard 

to such representatives respectively ”, and of the 

words “ other than banks ”’; , 

(b) by the deletion from sub-section (7) of the words “ of 

nomination of banking representatives and *s and 

, (c) by the deletion from sub-section (8) of the words| 

* except as a banking representative ”. 

megen van de Hoo 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19tTn JUNE, 1923. 

No. 22, 1923.] 

WET 
Ter wijziging van de Betaalmiddelen en Bank Wet, 

1920. (Wet No. 31 van 1920). 

  

ye HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt :— 

1. In deze Wet wordt onder de uitdrukking “ Hoofdwet ”’ Woordbe: 

verstaan de Betaalmiddelen en Bank Wet, 1920 (Wet No. paling. 

31 van 1920) en elke uitdrukking in de Hoofdwet voorkomende 

heeft, wanneer hij in deze Wet voorkomt, dezelfde betekenis 

als daaraan door de Hoofdwet gegeven is. 

2. Artikel zeven van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd 

door de schrapping van “ 1923” in sub-artikel (3) daarvan en 

de indeplaatsstelling daarvoor van “1925”. 

vau artikel 
zeven (3) var 
Wet No. 31 

3. (1) Op de dertigste dag van. Junie 1923 houden de ver- Samenstel- 

tegenwoordigers van de banken benoemd ingevolge sub-artikel ling van 
aad raad en 

wijziging var 

/ - . artikel neger 

(2) Op de gezegde datum wordt sub-artikel (2) van artikel van Wet 

fdwet herroepen en het volgende daarvoor or van 

(2) van artikel negen van de Hoofdwet op leden van de ra 

te zijn. 

in de plaats gésteld :— 
(2) De Bank wordt met inachtneming van de bepalingen 

yan sub-artikel (4) van dit artikel bestuurd door éen 

raad van elf direkteuren, waarvan zes (hierna genoemd 

de handels-. en industriéle vertegenwoordigers), die 

aktief betrokken moeten zijn of moeten geweest zijn, 

en wel drie bij handels- of financiéle zaken, één 

bij landbouw en twee bij andere industriéle bedrijven 

gekozen worden door de stockhouders, drie (hierna 

genoemd de vertegenwoordigers van de 

:benoemd worden door de Goeverneur-generaal en twee, 

respektievelik de president en vice-president te worden 

genoemd, eveneens door de Goeverneur-generaal benoemd 

worden. Behalve in het geval van de president 

en vice-president kan een persoon die volgens dit 

artikel daartoe bevoegd is met de toestemming van 

de raad benoemd worden tot plaatsvervanger van 

een direkteur. Alle direkteuren of plaatsvervangende 

direkteuren moeten Britse onderdanen zijn en woonachtig 

zijn binnen de Unie. 
(3) Niettegenstaande de bepalingen: van sub-artikel (2) van 

dit artikel blijven de leden van de raad niet zijnde de vertegen- 

woordigers van de banken, die hun ambt bekleedden onmiddel- 

lik voor de eerste dag van Julie 1923 hun ambt bekleden of 

treden af in alle opzichten alsof dit artikel niet bestond. 

(4) Op een algemene vergadering te worden gehouden zo 

spoedig mogelik na de invoering van deze Wet worden twee 

handels- en industriéle vertegenwoordigers door de stock. 

houders gekozen, een om zijn ambt te bekleden van de 

eerste dag van Julie 1923 tot de eerste dag van Julie 1925, 

en de andere om zijn ambt te bekleden van de eerste dag van 

Julie 1923 tot de eerste dag van Julie 1926. 

4, Artikel negen van de Hoofdwet wordt bij deze verder Verdere . 

gewijzigd als volgt :-— 
(a) Door de schrapping uit sub-artikel (6) van de woorden 

“van de banken en-”, van de woorden “ ten aanzien 

van de woorden “ niet zijnde banken ” ; 

(b) door de schrapping uit sub-artikel (7) van de woorden 

“de voordracht van vertegenwoordigers van de 

banken en”; door schrapping van het woord 

“vinden”.en de indeplaatsstelling daarvoor van 
* vindt ’; en . : 

(¢) door de schrapping uit sub-artikel (8) van de woorden   “ behalve als een vertegenwoordiger van de banken”’. ' 

Regering) _ 

van artikel 

ve 4 . : Wet No. 3 

van zodanige vertegenwoordigers respektievelik ’”’, en van 1920.
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\mendment 5. Section ten of the principal Act is hereby amended— 5. Artikel tien van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd— Wijziging , , : . van artike an of Act (a) by the addition to .sub-section (4) of the followins| “oor de toevoeging aan sub-artikel (4) van de volgende tien van . . : ~ : e o. 31 930. words : “en wanneer een deelnemende bank een gedeelte van 1920. ** and whenever | a subscribing bank shall sell or “van de stock door hem gehouden dat tien duizend . transfer any portion of its holding. in excess of ten “ pond te boven gaat verkoopt of overdraagt, verkrijgt 
thousand pounds it shall not again, so long as its * of houdt hij zolang als de stock door hem gehouden “holding amounts to. ten thousand pounds or more, “tien duizend pond of meer beloopt geen verdere 

“acquire or hold any additional stock of the Bank “ stock van de Bank in zijn eigen naam of in de 
: either in its own name or through a nominee on “naam van een andere persoon te zijnen behoeve ”: its behalf. (6) door.de schrapping uit sub-artikel (6) van de woorden . . . “ + oot : a” (6) by the deletion from sub-section (6) of the words “ as Je eeizelt de verkiezing Nine direXteuren 3 en door 
regards the election of directors ” and the substitution nGep tock 4 “hes vh . de Wwoor "" , ven 
therefor of ‘the words “in respect of stock held by nond. ty rot Shoe ie” en gehouden tien duizend 
them in excess of ten thousand pounds”; and (0) Pa or de. schrapping van ’ sub-artikel (9). 

by | letion of sub-secti . , . .- vs vee ra . (2) by the deletion of sub-section (9) 6. Artikel dertien van de Hoofdwet wordt bij deze gewljzigd— Wijziging 
— (a) door de schrapping uit paragraaf (a2) van item III van artikel 

mendinent 6. Section thirteen of the principal Act is hereby amended—  daarvan van de woorden’“ met geen langer looptijd Wet No 31 srleon at : oe, . dan dé handelsgebruiken medebrengen en in geen van 1920. 
ob ‘No “al ‘(a) by the deletion from paragraph (a) of item IIT thereof geval langer dan ” en indeplaatsstelling daarvoor van - "1920. - of the words “ with no longer usance than is customary de woorden “ met geen langere looptijd dan” ; 

in the trade and in no case” and the substitution (6) door de invoeging na paragraaf (c) van item III - van . therefor of the words “ and having a maturity not ”; de volgende nieuwe paragraaf— 

(6) by the insertion after paragraph (c) of item III of the “(d) in het kopen, verkopen of herdiskonteren van following new paragraph (d) :— “ wissels van de Unie Regering of van een plaatse- . 
; “lik bestuur binnen de Unie met een looptijd 

*¢ (d) It may buy, sell or re-discount bills of the Union “van niet meer dan zes maanden.”’ h 
“ Government or of a local authority in the Union , 
“ having not more than six months to run.” . 7. Artikel veertien van de Hoofdwet wordt*bij deze gewijzigd Wijziging 

door de schrapping uit paragraaf (b) daarvan van het woord ye tke 
nendment _ 7. Section fourteen of the principal Act is hereby amended by). #@ndelen ” wanneer het voor de eerste maal voorkomt en wet No. 31 rleen of the deletion from paragraph (5) thereof of the word..““ shares ?|d¢ indeplaatsstelling daarvoor -van het woord stock ”’ en van 1920. 
+ No. 31 where it appears for the first time, and the substitution therefor|0Veral waar “ aandeelhouder ” of “ aandelen ” in de Hoofdwet 1990. of the word “ stock’. als ekwivalent van “stockholder” (of “ stockholding ”) of 

“stock” in de engelse lezing respektievelik voorkomen, worden 
deze woorden vervangen door “ stockhouder ” of “ stock” al 

dn . . oo naar gelang. , 
rene ment 8. Section seventeen of the principal Act is hereby amended| ° : an . an cnteon of by the addition thereto of the following proviso :— . 8. Artikel zeventien van de Hoofdwet wordt bij deze gewij- Wijziging 
t No. 31: ; oo _ zigd door de toevoeging daaraan van de volgende voorbe- Y@" artikel 1920, “ Provided also that until the thirtieth. day of. June, houdsbepaling :— Oo — Wee ne 

“* 1928, thé notes issued by the Bank, instead of being secured ‘¢ Met dien verstande ook dat tot de dertigste dag van van 1920. _ 
“a8 to sixty per cent. or less in commercial paper or trade) « Junie 1928 -banknoten door de Bank uitgegeven in 
“bills as hereinbefore provided, may, to an amount which) « plaats van gedekt te zijn voor zestig percent of minder door 
“ shall not exceed— : “ handelspapier of zakenwissels zoals hierintevoren be- 
& 4S adae teste? * paald, tot een bedrag van niet meer dan— 

(2) thirty-five per cont. of the total note issue ; o ** (a) vijf en dertig percent van het totaal van de uitgegeven 
**(b) one hundred and forty per cent. of the total amount of! | ‘ banknoten ;_ of : 

** commercial paper or trade bills held by the Bank, ‘‘(b) honderd en veertig percent.van het totale bedrag van 
‘“be secured in Treasury Bills of the Union Government . net handelspapier of de zakenwissels door de Bank. - 
“or the British Government of a currency not exceedi genoucen, o « ninety days.” ° * ¥ BOW eXCCCAINE | ce gedekt kunnen worden door Schatkist promessen van de 

“© Unie Regering of van de Britse Regering van een looptijd 
ge : “‘ van ten hoogste negentig dagen.” 

stitution 9, Section eighteen of the principal Act is hereby repealed Tade. 
Non for’ 224 the following section substituted therefor :— 9. Artikel achitien van de Hoofdwet wordt bij deze her- plaatestel. . 
sion . roepen en het volgende artikel daarvoor in de plaats gesteld :— ling van 
een of : nieuw 
No. 31 artikel voor 

1920. artikel acht- 
tien van 
Wet No. 31 
van 1920. 

Bank- “18. Het aanbod van ieen banknoot van de Bank, 
noton « die, zoals daarop aangegeven, op vertoning betaal- 

Notes to #18. A tender of a note of the Bank, expressed to aa tio “ baar is, is een wettig aanbod tot het bedrag be- 
pe legal “be payable on demand, shall be a legal tender to the] petal. “ schreven in zulk een banknoot zolang als de Bank 

* “ amount expressed in such note, so long as the Bank| middel. « voortgaat zijn banknoten in wettige munt op ver- 
ce shall continue on demand to pay its notes in legal 
“ coin, or in gold certificates while the redemption of 
ce 

ce of such note shall be a legal tender of payment by 
the. Bank.” ; ce 

> 

  

such gold certificates is suspended ; but no tender| 

“toon te betalen of in goud certifikaten zolang de 
“ inwisseling van zulke goud certifikaten opgeschort 
‘is, maar geen aanbod van betaling van aulk een 
‘‘ banknoot is een wettig aanbod van betaling door     «de Bank.”
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Prohibition 10. Section twenty-one of the. principal Act is hereby 

-of engraving, gmended by the addition of the following new sub-section (2), 

an ie Scank (the present sub-section (2) to become sub-section (3)):. 

note. « (2) Every person who.engraves or in any wise makes upon 

“‘ any plate, wood, stone or other material any words, 

 fioures, letters, marks, lines or devices, the print 

- whereof resembles in whole or in part any words, 

“ figures; letters, marks, lines or devices peculiar to and 

“ used in or upon any bank note, and every person who 

“ uses, or knowingly has in his custody or possession 

any such plate, wood, stone or other material upon 

‘which has been engraved or made any such words, 

“ figures, letters, marks, lines or devices, shall be guilty 

' « of an offence and liable on conviction to a fine not 

“ exceeding one hundred pounds.” , 

Amendment 11. Section thirty of the principal Act is hereby amended— 

thirty of (a) by the deletion of the word “ thirteen” and the sub- 

Act nt 31 stitution of the word “‘ ten”; and —~ 

(b) by the deletion of the proviso. 

Amendment 12. Section thirty-one of the principal Act is hereby amended 

of ‘section by the deletion of the word “and? in paragraph (d), and by 

of et No. the addition after paragraph (e) of the following paragraphs— 

31 of 1920.  “(f) the total amount of advances and discounts in the 

a “ Union; and 
“ (g) the amount of South 

‘ held in the Union,” 

Amendment 13, The Second Schedule to the principal Act is hereby 

of Second amended by the addition under the item “ Bills discounted ” 

‘Act No. 31 in the assets column of that Schedule of the following— 

of 1920. (e) Union Government Treasury Bills.” 

‘(d) British Government, Treasury Bilis.” 

African Reserve Bank notes 

14, This Act may be cited for all purposés as the Currency 

and Banking Act Amendment Act, 1923. 
Short Title. 

—{(2); terwijl het tegenwoordige sub-artikel (2), sub-artikel (3) 
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10, Artikel een en twintig. van ‘de Hoofdwet wordt bij deze Verbod van 

gewijzigd door de toevoeging van het volgende sub-artike] het gravere: 
enz., van 
facsimile va: 

wordt — banknoot. 

« (2) Teder die op een blad van metaal, hout, steen, of ander 

“ materiaal woorden, cijfers, letters, merken, lijnen,. of 

« tekeningen graveert of op andere wijze maakt waarvan 

«de afdruk geheel of gedeeltelik gelijkt op woorden, 

“ gijfers, letters, merken, lijnen of tekeningen, die 

eigen zijn aan of gebruikt worden op een banknoot, 

en ieder die zodanig blad van metaal, hout, steen of 

ander materiaal waarop zulke woorden, cijfers, letters, 

merken, lijnen of tekeningen gegraveerd of gemaakt 

zijn, gebruikt of desbewust in zijn bewaring of in 

zijn bezit heeft, maakt: zich schuldig aan een over- 

treding en wordt bij veroordeling gestraft met een 

« boete van ten hoogste honderd pond.” 

¢ * 

cé 

ce 

é 

¢ 

¢ x 

é 

IL, Artikel dertig van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd— Wijziging 

(a) door de schrapping van het woord “ dertien ” en de van artikel 

indeplaatsstelling daarvoor van het woord “ tien ”; aor een 

(b) door de schrapping van de voorbehoudsbepaling. van 1920. 

12, Artikel cen en dertig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 

gewijzigd door de toevoeging na paragraai (e) van de volgende van artikel 

paragrafen : eon en derti 

“(f) het totale bedrag van voorschotten en diskonto’s.in No. Nae 

“de Unie; en . 4990. 

*(g) het bedrag van banknoten van de Juid-Airikaanse 

- « Reserve Bank in de Unie gehouden.” ” 

_ 18. De Tweede Bijlage van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 

gewijzigd door de toevoeging aan het item “ gediskonteerde van Tweec 

*issels ” in de baten kolom van die Bijlage van het volgende— Biilage: va 

“(e) Unie Regering Schatkist Promessen 7? . Wet i900." 

«(d) Britse Regering Schatkist Proméssen.” , 

14. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte tite! 

‘ is de Betaalmiddelen en Bankwet Wijzigings Wet, 1923. —
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No. 23, 1923.] 

ne ACT 
To amend further the tariffs of customs and excise in 

force in the Union; to impose an excise duty on 
patent.and proprietary medicines; and to amend 
‘in other respects the laws relating to the customs; 
and for other matters incidental thereto. 

" ¥xvil 

No. 23, 1923.] 

WET 
Tot verdere wijziging van de doeanetarieven en 

aksijnstarieven van kracht in de Unie, om een 
aksijnsbelasting te heffen op patent- en eigen- 

- domsmedicijnen, om in andere opzichten de 
weiten betreffende de doeane te wijzigen en voor 
andere daarmee verwante aangelegenheden. 

  

Be I ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa as follows :— _ . 

CHAPTER I. 

Customs Dvutrzs. 

caviff of « 1. Subject to the exemptions, and to any suspensions, 
peters rebates and conditions permitted or provided by or under the 
ertain goods authority of the Customs Tariff Act, 1914, or any amendment 
o be accord- thereof, or this Act, and subject also to the provisions of any 
ag to Part law relating to the management of customs, there shall be 
‘3 pr ite charged, levied, collected and paid for the benefit of the 

"Consolidated Revenue Fund, customs duties in respect of 
goods imported into the. Union according to the tariff set out 
in Part I. of the Schedule to this Act. 

date of 2. The duty at the rate set forth in Part I. of the Schedule 
peration of to this Act on— - 
ty Ss init motor spirit, packed in tins, drums or other containers, 

shall not be charged, levied, collected and paid until the first. 
day of September, 1923. Until such date it shall ‘be charged, 
levied, collected and paid at the rate set forth in the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1914. 

date of 8. The duty at the rate set forth in Part I. of the Schedule 
peration of to this Act on boots and shoes shall be charged, levied, col- 
uty on lected and paid until the thirty-first day of March, 1928, after 

ti d : : : 
hoon and Which date it shall be reduced by 24 per cent. per annum until 
eduction such duty, less any rebate of duty, amounts to 17 per cent. ad 

hereof. valorem. 

‘urther 4, The Customs Tariff Act, 1914, as amended, is hereby 
endiments further amended or added to, to the extent shown in Part II. 

6 of 1914 Of the Schedule to this Act. 
'§ amended. . : 

CHAPTER II. 

-Exciss Duttias. 

nereased 5. The duties of excise on matches manufactured in the 
Kelso duty Union, and the corresponding customs duties on matches 

manufactured in a territory the Government whereof has 
entered into a customs agreement with the Government of the 
Union, on importation into the Union, shall be increased to 
the extent shown in Part III. of the Schedule to this Act. 

6. There shall be charged, levied, collected ant paid for the 
benefit of the Consolidated Revenue Fund the duties of excise 

ixcise duties 
m patent or 

rroprictary as set out in Part IV. of the Schedule to this Act, on patent 
or proprietary medicines sold or exposed for sale by retail, and 
such duties shall be levied and collected in the manner 

_ hereinafter prescribed. 

Jonditions 7. No person shall sell or expose for sale by retail any patent 
Me gale of or proprietary medicine unless— 
vatent or (a) it is securely enclosed in an unbroken packet, box, 
woprietary bottle, pot, phial, or other container; and 
nedicines. (6) the packet, box, bottle, pot, phial, or other container 

has been stamped with a stamp of a value equivalent 
to the excise duty payable under this Act on the 
retail selling price of the packet, box, bottle, pot, 
phial, or other container, with its contents; and 

{c) the stamp has been affixed”to every container in the 
manner prescribed by regulation.   

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

volgt :— , 
HOOFDSTUK I. 

Donsnze Recuten. 

1, Behoudens de vrijstellingen, en opschortingen, kortingen Tarief van 
en voorwaarden toegestaan of vastgesteld bij of onder machti- doeane- 
ging van de Doeanetarief Wet 1914, of een wijziging daarvan of rechten.op 
deze Wet en voorts behoudens de bepalingen van een Wet goederen ; 
betreffende het beheer van de Doeane worden ten aanzien van overeenkom 
in de Unie ingevoerde goederen doeanerechten opgelegd, stig Deel I 
geheven, geind en betaald ten behoeve van het Gekonsolideerde Bul de 
Inkomstefonds overeenkomstig het tarief in Deel I van de?” 
Bijlage van deze Wet uiteengezet. 

2. De rechten volgens het tarief uiteengezet in Deel I van Datum van 
de Bijlage van deze Wet op— inwerking- 

motorspiritus verpakt in blikken, vaten of andere houders ; treding pia 
worden niet opgelegd, geheven, geind en betaald védér de eerste motor. P 
dag van September 1923. Tot op zulke datum worden 2ij spiritus. 
opgelegd, geheven en geind en betaald tegen het tarief uiteen- 
gezet in de Herste Bijlage van de Doeanetarief Wet 1914. 

_ 8, De rechten volgens het tarief uiteengezet in DeeleI van de Datum van 
Bijlage van deze Wet op laarzen en schoenen worden opgelegd, inwerking- 
geheven, geind en betaald tot de een en dertigste dag van treding ‘OD 
Maart 1928, na welke datum zij verminderd zullen worden tgarzen en 
met 24 percent per jaar totdat zulke rechten, na aftrek van schoenen en - 
korting van rechten, 17 percent ad valorem bedragen. verminde- 

ring daar- 
van. 

Verdere 
wijzigingen 

4 De Doeanetarief Wet 1914 zoals gewijzigd wordt bij deze 
verder gewijzigd of uitgebreid in de omvang uiteengezet in 
Deel II van de Bijlage van deze Wet. oan Wt ay 

. , . ] 
HOOFDSTUK IL. - gewijzigd 
AXKSIJNSRECHTEN, _ 

5. De aksijnsrechten op vuurlioutjes in de Unie gefabriceerd Verhoogd 
en de overeenkomstige doeanerechten op vuurhoutjes gefabri- aksijnsrecht 
ceerd in een grondgebied, waarvan de Regering een docane- °P vuurhout- 
overeenkomst met de Regering van de Unie aangegaan heeft, /° 
bij invoer in de Unie, worden vermeerderd in de omvang uwit- — 
eengezet in Deel III. van de bijlage van deze Wet. 

- 6 Er worden aksijnsrechten- opgelegd, geheven, geind en Aksijns- 
betaald ten behoeve van het Gekonsolideerde Inkomstefonds rechten op 
zoals uiteengezet in Deel IV van de Bijlage van deze Wet op Patent- of 
patent of eigendomsmedicijnen in het klein verkocht of te koop oe ean 
uitgestald en zulke rechten worden geheven en geind op de 
hierna voorgeschreven wijze. oo 

. %. Het is verboden om patent of eigendomsmedicijnen in het voorwaar- 
klein te verkopen of te koop uit te stallen tenzij— den _betref- 

(a) zij behoorlik vervat zijn in een onaangebroken pak, fende de ver- 
_doos, bottel, pot, fles of andere houder ; en patent of 

(6) het pak, de doos, bottel, pot, fles of andere houder gezegeld cigendoms- 
is met een zegel van een waarde gelijk aan de aksijns- medicijnen. 
rechten volgens deze Wet betaalbaar op de verkoop- 
prijs in het klein van het pak, de doos, bottel, pot, fles 
of andere houder met zijn inhoud; en 

_ (ec) het zegel aan elke houder gehecht is op de bij regulatie 
voorgeschreven wijze. ,
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Penalties. 

Powers of 
entry on 
premises 
and penal- 
ties for 
resisting the 
same. 

8. (1) Any person who-—— 

(a) sells or exposes for sale by retail a patent or proprietary 

medicine in contravention of or non-compliance with]. 
any provision of this Act; 

(b) for the purpose of stamping any packet,’ box, bottle, 
pot, phial, or other container of a patent or pro- 
prietary medicine, uses or supplies, or offers to supply, 

any stamp other than a stamp supplied by the 
Government for the purpose, or any stamp so supplied] 
but previously used ; 

shall be guilty of an offence and shall be liable, on conviction, 

to a fine not exceeding three hundred pounds, or to imprison- 

ment without the option of a fine for a period not exceeding 

twelve months, or to both such fine and imprisonment, and 

such medicines so sold or exposed for sale or stamped with an 
unauthorized or previously used stamp, shall be forfeited to 
the Crown. 

' (2) Nothing in this section containéd shall be deemed to 
exempt any person from any other penalty, civil or criminal, 
to which he may be liable under any other law in respect of 
any: such contravention or non-compliance as is described in 
“this section. 

9. Any officer of the Customs and Excise Department or any 
police officer specially authorized by the Commissioner may at 
all times enter and search any premises in which patent, or 

. proprietary medicines are exposed for sale by retail, or the 
premises of any person who is suspected of selling patent or 
proprietary medicines by retail, and. may seize upon such 
premises any patent or proprietary medicine, together with all 

if . + . 

_ books, accounts and documents ‘relating thereto, in respect of 

Regulations. 

which a contravention of or non-compliance with this Act has, 
or is suspected of having, taken place. Any person who resists, 
hinders or obstructs any such officer in the lawful exercise of 
his powers under this section shall be guilty of an offence, and 
shall be liable, on conviction, to a fine not exceeding one 
hundred: pounds or to imprisonment without the option of a 
fine-fof a period not exceeding six months or to both such fine 
and imprisonment. 

10. (1) The Governor-General may make’ regulations— 

(a) providing for the sale, under such safeguards as may 
be necessary for the protection of the revenue, of 
stamps required to be affixed to the containers of 
patent or proprietary medicines ; 

(b) prescribing the form of stamp to be affixed and the 
manner of affixing the same to such contaiziers, 

and generally for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act. 

(2) Such regulations may provide penalties for a contra- 
vention thereof or failure to comply therewith not exceeding a 

_ fine of one hundred pounds. 

Tnterpreta- 
tion of 
terms. 

11. In this Chapter unless inconsistent with the context— 

“ Commissioner ” means the Commissioner of Customs and 
Excise, or any officer for the time being lawfully acting 
in that gapacity. . 

“ Exposed for sale by retail” includes storage in any shop 
in which retail sales take place.’ 

‘‘ Medicine? means any drug or other substance (other 
than vaccines, sera, toxins, and substances of a like 
nature, and the so-called ‘“ Dutch medicines ’’), used 
or intended to be used, whether internally, externally, 
or by injection, inhalation or otherwise, for the pre- 
vention, relief or cure of any disease or disorder in 
man. : 

“ Patent or proprietary medicine ’ 
3 means any medicine— 

(a) protected in the .Union under current Letters 
Patent ; or . 

(b) prepared or purporting or professed to have been 
prepared from some secret formula ; or , 

(c) prepared or purporting or professed to have been 
prepared by some secret or occult art, whether or 
not the formula‘is or is professed to be secret ; or 

(@) sold under a name or trade mark registered 
specially in regard thereto; or 

8. (1) Hij die— . : 
(a) een patent of eigendomsmedicijn in strijd met of 

zonder een of andere bepaling van deze Wet na te 
komen in ‘het klein verkoopt of te koop uitstalt ; 

(b) met het doel om een pak, doos, bottel, pot, fles of 
andere houder van een patent of eigendomsmedicijn 
te zegelen, een zegel niet zijnde een zegel door het 
Goevernement verschaft voor het doel of een zegel 
aldus verschaft maar te voren gebruikt, gebruikt of 

. verschaft of aanbiedt om te verschaffen ; 
maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij veroor- 
deling gestraft met een boete van ten hoogste drie honderd 
pond of met gevangenisstraf zonder alternatief van boete 
van ten hoogste ¢waalf maanden of met beide zodanige boete 
en gevangenisstraf, en zulke medicijnen aldus verkocht of te 
koop uitgestald of gezegeld met een ongeoorloofde of te voren 
gebruikte zegel worden verbeurd verklaard aan de Kroon. 

(2) Geen. bepaling- van dit artikel wordt geacht een persoon 
te bevrijden van’ cen andere strat hetzij civiel of krimineel 
die hem zou opgelegd kunnen worden krachtens een andere 
wet ten opzichte van zulk een overtreding of niet-nakoming 
als in dit artikel beschreven is. 

9, Een beambte van het Departement van Doeane en Ak- Recht va 
sijnsen of een politiebeambte daartoe speciaal gemachtigd toegang t 
door de kommissaris kan te allen tijde een perceel waarin patent- perceel en 
of eigendomsmedicijnen uitgestald worden voor verkoop in stration ° 
het klein of het percee! van een persoon die verdacht wordt tegen. one 
van de verkoop in het klein van patent- of eigendomsmedicijnen 
binnengaan en doorzoeken en kan patent- of eigendoms- 
medicijnen aldaar gevonden in beslag nemen tezamen met alle 
boeken, rekéeningen en dokumenten daarop betrekking hebbende 
in verband waarmee een overtreding of niet-nakoming van 

deze Wet plaats gevonden heeft of vermoed wordt plaats ge- 
vonden te hebben. Hij die een zodanige beambte in de wettige 
uitvoering van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel hindert 
of belet of zich daartegen verzet, maakt zich schuldig aan een 
overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete 
van ten hoogste honderd pond of met gevangenisstraf zonder 
alternatief van boete van ten hoogste zes maanden of met 
beide zodanige boete.en gevangenisstraf. . 

10.'(1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken— 
(a) betrefiende de verkoop onder zulke voorzorgsmaat- 

regelen als nodig mochten zijn ter bescherming van 
de inkomsten, van zegels vereist. gehecht te worden 
aan de houders van patent- of eigendomsmedicijnen. 

(b) ‘de vorm van zegels te worden gehecht aan en de 
wijze van het hechten van dezelve aan zulke houders 
voorschrijvende ; 

Straffen. 

Regulatie 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de oog- 
merken en doeleinden van deze Wet. 

(2) Zulke regulaties kunnen straffen bepalen voor een .over- 
treding daarvan of verzuim in het nakomen daarvan een boete 
van honderd pond niet te boven gaande. 

11. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in dit Hoofdstuk woord- 
verstaan onder— . hepaling. 

“ Kommissaris’” de Kommissaris van Doeane en 
Aksijnsen of een beambte die van tijd tot tijd wettig’ 
in die hoedanigheid optreedt. 

“‘Uitgestald voor verkoop in het klein” tevens bewaring in 
een winkel waarin de verkoop in het klein plaats vindt. 

“‘ Medicijnen ” ieder geneesmiddel of andere zelistandig- 
heid (niet zijnde entstoffen, sera, toksines en zelfstan- 
digheden van een dergelijke aard en de zogenaamde 
Hollandse medicijnen) gebruikt of bestemd voor 
gebruik hetzij inwendig, uitwendig of bij inspuiting, 
inademing of anderszins ter voorkoming, verlichting 

; of genezing van enige ziekte of kwaal van de mens. 
“ Patent- of eigendomsmedicijn ” elk medicijn— , 

(a) beschermd in de Unie onder geldige Patentbrieven ; 
of 

(b) bereid of voorgegeven of beweerd te zijn bereid 
volgens een geheim recept; of ° 

(c) bereid of voorgegeven of beweerd te zijn bereid 
door een geheime of duistere kunst hetzij het 
recept al“dan niet beweerd wordt geheim te 
zijn; of , 

(d) verkocht onder een naam of handelsmerk bie- 
gonderlik met betrekking daartoe geregistreerd ;   of
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(e) sold under any description which, by reason of the (e) verkocht volgens een omschrijving die uit hoofde 
use of the possessive case or otherwise, implies or van het gebruik van de tweede naamval of 
indicates proprietary rights ; or _anderszins eigendomsrechten te kennen geeft of . 
a . stilzwijgend aanduidt; of 

(f) prepared for sale as an article of commerce, and (f) bereid voor verkoop als een handelsartikel en 
_ not specially prepared or supplied in accordance niet biezonderlik -bereid of geleverd volgens 

with the prescription of a medical practitioner voorschrift van een medies praktizijn voor het 
for the use of the purchaser or a. member of his} gebruik van de koper of een lid van zijn gezin of 
family or other person in his charge : andere persoon onder zijn toezicht. 

. . Met dien verstande dat de benaming “ Patent- of 
Provided that the term “Patent or proprietary eigendomsmedicijn ” niét zal insluiten— 

medicine ” shall not include— (1) enige medicijn vermeld in de uitgaaf van de 
ct : . . “ British Pharmacopeia ”’ tans van kracht in 

(1) any medicine mentioned in the edition of the de Unie, krachtens de Geneeskundige en Apote- 
British Pharmacopoeia at the time being in force]. kerswetten of in de “ British Pharmaceutical 

. in the Union under the Medical and Pharmacy Codex” of enig officieel bijvoegsel daarvan, of 
laws or in the British Pharmaceutical Codex or enige mikstuur van medicijnen alzo vermeld, 

any official supplement thereto, or any mixture wanneer zodanige medicijn of mikstuur niet 
of medicines so mentioned, when such medicine] | voorgehouden of aanbevolen. wordt op het etiket 
or mixture i8 not held out or recommended in the of in enig gedrukt of ander papier op of gevoegd 

label or in any printed’ or other. matter on or bij de houder of het’ pak en niet anders geadver- 
accompanying the container or. package, and is teerd wordt voor het publiek als een geneesmiddel 
not otherwise advertised to the public, as a cure of middel voor enige ziekte of kwaal van de mens 
or remedy for any disease or disorder in man, and ‘en wanneer in het geval van een medicijn deze 
when, in the case of a medicine, it is.sold under verkocht wordt onder de naam vermeld in de 
the name mentioned in the British Pharmacopeceia| - “ British Pharmacopaia ” of “ British Pharma- 
or British Pharmaceutical Codex, or, in the case of ceutical Codex ” of in het geval van een mikstuur 
a mixture, its composition is stated on the label de samenstelling daarvan vermeld wordt op 

of the container or package; het etiket van de houder of het pak; 

(2) such other medicines as the Minister of Finance @) “Financién van {jd tob tijd door Kennisgeving in 
.may from time to time specify by notice in the de Staatskoerant bekend maakt. 
Gazette. 

HOOFDSTUK III. 
CHAPTER III. _ 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

GENERAL. . 12. Paragrafen (1) en (3). van artikel acht van de Doeane Herroeping 
a Tarief Wet 1914 worden hierbij herroepen en de volgende van para- * 

Repeal of 12. Paragraphs (1) and (8) of section eight of the Customs paragrafen (1), (8) en (4) daarvoor in de plaats gesteld : graten (1) ee 
Pee a of Tariff Act, 1914, are hereby. repealed, and. the following para- *(1) In het geval van goederen in de Unie ingevoerd van {3) var von. 

- section graphs (1), (3) and (4) are substituted therefor: | een klasse. of .soort voortgebracht of vervaardigd Wet No. 26 
eight of Act ; ; ; : ._°, * binnen de Unie, wanneer de witvoer’ verkoopprijs van 1914 
No. 26 of (1) In the case of goods imported into the Union of a " ‘ yrij aan boord, voor een invoerder binnen de Unie indeplaats 

joe ann class or kind produced or manufactured in the Union minder is dan die waartegen dezelide goederen Stelling van 

of new - ifthe export selling price, free on board, to an importer verkocht worden voor gebruik in het land van oor- bepalingen. 
provisions. _ in the Union be less than that at which the same goods sprong in de gebruikelike en gewone loop van handel, 

are sold for home consumption in the usual and ordi- in de voornaamste markten van het uitvoerende 

‘nary course of trade, in the principal markets of the land, ten tijde van verscheping, plus de vrij aan 
country of export, at the time of shipment, plus the boord kosten, en nadeel daardoor naar. het oordeel 

free on board charges, and detriment may thereby, in van de Minister van Financién veroorzaakt kan worden 
the opinion of the Minister of Finance, result to al. aan een Unie nijverheid, kan de Goeverneur-generaal 
Union industry, the Governor-General may by pro- bij proklamatie in de Staatskoerant bekend maken (om 
clamation in the Gazette, declare that’ there shall het even of daarop al dan niet een ander invoerrecht 

(whether or not any other customs duty 1s payable te betalen is) dat op die goederen bij invoer in de 

. thereon) be charged, levied, collected. and paid on Unie een speciaal invoerrecht (of ‘dumping’ recht) 
‘those goods on importation into the Union a special zal worden opgelegd, geheven, geind en betaald, 
customs duty (or dumping duty) equal to the differ- gelijk aan het verschil tussen de voornoemde verkoop- 
ence between the said selling price to the importer prijs voor de invoerder en de prijs waarvoor de 
and the price at which the goods are sold for home goederen voor gebruik in het land van oorsprong als 
consumption as aforesaid, plus the free on board voormeld vérkocht worden, - plus de vrij aan boord 
charges: Provided that the special customs duty (or kosten: Met dien verstande dat het spéciale invoer- 

dumping duty) shall not, in any case, exceed twenty- recht (of ‘dumping’ recht) in geen geval vijf en 
five per cent. ad valorem. twintig percent ad valorem te boven gaat. 

(3) Wanneer goederen waarvan de waarde zoals bepaald 

(3) When any goods of which the value as defined by door artikel zeven van deze Wet of een wijziging 

section seven of this Act, or any amendment thereof, daarvan tezamen met de zeeassurantie en vracht- 

added to the marine insurance and freight charges, kosten £10 per ton niet te boven gaat en die van een 

does not exceed £10 per ton and which are of a-class Klasse of soort zijn die in de Unie worden voortge- 

or kind produced or manufactured in the Union, have bracht of vervaardigd,; naar de Unie vervoerd worden 

been or are being carried to the Union at a rate of of zijn tegen een vrachttarief dat, naar de mening 

freight which, in the opinion of the Minister of van de Minister van Financién nadelig is voor de 

Finance, is detrimental to the production or manu- voortbrenging of vervaardiging van die goederen 

facture of those goods in'the Union, the Governor- in de Unie, kan de Goeverneur-generaal bij prokla- 

General may by proclamation in the Gazelle (which matie in de Staatskoerant: (die te eniger tijd door 

may, at any time, by proclamation, be amended or middel van een proklamatie gewijzigd of terugge- 

withdrawn), determine a minimum rate of freight for trokken kan worden) een minimum vrachttarief voor



XXX. 

named in such proclamation, and there shall be 

charged, levied, collected and paid on those goods on 

importation into. the Union from any country so 

named .a spécial customs duty (or dumping. freight| : 

duty) equal to.the difference between the net freight| . 

rate paid, or to be paid, and the rate determined as 
aforesaid. . 

(4) A proclamation issued under paragraph (1) or (8) of| ° 

this section shall not have force or effect in respect of 

goods exported from the country named therein, prior 
to the date of publication thereof in the Gazette.” 

Certificates 13. Whenever for the purposes of estimating the amount 

as to home of customs duty payable:in respect of any goods, it is necessary, 

consumption in terms of section seven of the Customs Tariff Act, 1914, 

imported or of any other law, to determine the true current value for 

goods. home consumption in the open market of similar goods in the 

principal markets of the country from which and at the time 

at which the goods were imported and the Commissioner has 

any doubt.as to the correctness of, the certificate of such value 

given by the manufacturer. or supplier in the countty of 

‘export, a written certificate, signed by a person in 

that country specially designated by the Commissioner 

' -6f Customs, certifying such value shall, for the purpose 

of assessing the amount of customs duty or any other duty 

payable. on such goods and all other matters incidental to such 

purpose, be accepted as conclusive evidence of such value. 

Amendment 14. Section twenty-seven of the Customs Management Act, 

of section 1913, is.amended by the addition of the words .“‘ in one of the 
hwenty-seven official languages of the Union” after the word “ Union” 
of Act No. 9 where it appears therein for the second time. 

Further 15. The Governor-General may by proclamation in the}. 

powers to Gazette declare that, subject to conditions set out in such procla- 

alow mation, there may be allowed a rebate of the whole or any part 

rebates of of the customs duties that would otherwise be payable under 

duties. the Customs Tariff Act, 1914, or any amendment thereof, on 

the articles enumerated hereunder, on first importation or 
whén taken out of bond, viz.— : ; 

(a) edible seeds for experimental purposes not being 

corn or grain or potatoes ; 

(b) appointments and uniforms imported by or on behalf 
of a recognised boys’ naval brigade ; 

(c) salt for use in the dairying industry and for bacon 
curing ; : 

(d) yarn for use in the manufacture of suitings, coatings 
and other dress materials, and for machine-knitted 
goods ; Lo - oe 

(e) turpentine, vegetable or mineral,for use in the manu: 
‘facture of paints, varnishes and polishes ; 

(f) gunpowder and time fuses for use in the whaling 
industry; | - ; . 

(g) canvas in the piece, weighing less:than 8 ozs. per 
yard of 284 inches in width for use in manufactures ; 

(h) corduroy for use in the mining, industry ; 

(2) eucalyptus, pine and other oils, for use in connection 
with the extraction of gold and other minerals by 
the flotation process ; . 

(j) soya bean, citronella; and mirbane oils for use in the 
soap-making industry ; 

(k)- waxes for use in the manufacture of polishes ; and 
tinfoil for use in the packing of polishes and con- 
fectionery ; 

(1) wrapping paper for paper bag-making. 
(m) linseed oil, raw, for use in the manufacture of paints 

for resale ; ee ; a 

(n) motor spirit, as set forth in Part I, Class I, item 33 

-of the Schedule to this Act, when mixed with spirit 
distilled in: the Union, and intended for use as fuel 
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  in internal combustion engines. 

de landen genoemd in zulk een proklamatie bepalen, 
en op die goederen zal bij invoer-in de Unie een speciale 
belasting (of ‘dumping’: vracht belasting) worden 
opgelegd, geheven, geind en betaald, gelijk aan het 
verschil tussen het netto vrachttarief betaald of te 

_ worden betaald, en het tarief bepaald als voornoemd. 

- (4) Hen proklamatie uitgevaardigd ingevolge paragraaf 
(1) of (8) van dit artikel heeit geen kracht of effekt 
ten aanzien van goederen uitgevoerd van het daarin 
genoemde land, véér de datum van  publikatie 
daarvan in de Staatskoerant.” So 

18. Wanneez, voor de doeleinden. van schatting van het Certifikaten 
bedrag van doeanerechten betaalbaar ten opzichte van goederen Petrefiende 
het nodig is om in termen van artikel zeven van de Doeane paarde voor 

|, . : . nlands 
Tarief Wet 1914 of enige andere Wet de werklike lopende. gebruik van 
waarde voor binnenlands gebruik in de open maikt van cerge--ingevoerde’ 
lijke goederen in de voornaamste markten van het land waar- 80ederen. 
van en ten tijde dat de goederen ingevoerd werden te bepalen, 
en de Kommissaris heeft enige twijfel omtrent de juistheid van 
de waaide gecertificeerd door de fabrikant of leveransier in het 
uitvoerende land, wordt een schriftelik certifikaat getekend 
door een persoon, in dat land special door de Kommissaris van 
Doeane daartoe aangewezen, waarbij zulke waarde gecertifi- 
ceerd wordt, aangenomen als afdoend bewijs van zulke waarde 
voor het doel van aanslag van het bedrag van doeanerechten 
of andere rechten op zulke goederen betaalbaar en alle andere 
zaken in verband met zulke. doeleinden. 

14. Artikel zeven en twintig van de Wet op het beheer van Wijziging 
de Doeane 1913 wordt gewijzigd door de toevoeging van de van artikel 
woorden “in een van de officiéle talen van de Unie” na het 7" ° 
woord ‘“‘ Unie”? waar het voor de tweede maal in dat artikel weg van Wet No. 9 
voorkomt.. van 1913. 

15. De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Verdere 
Staatskoerant verklaren dat met inachtneming van voorwaarden bevoegd- 
uiteengezet in zulke proklamatie een korting kan worden toe- peden om 
gestaan van het geheel of een gedeelte van de doeanerechten won invoor 
die anders betaalbaar zouden zijn krachtens de Doeane Tarief rechten toe 
Wet 1914 of een wijziging daarvan op de artikelen hieronder t¢ staan. 
opgenoemd bij eerste invoer of wanneer uit het. doeane verband 
gelost, namelik :— 

(a) eetbare zaden voor proefnemingsdoeleinden niet 
zijnde koren of graan of aardappels ; 

(b) uitrustingen en uniformen ingevoerd door of ten 
behoeve van een erkende Jongens Marine Brigade ; 

(c) zout gebruikt in gzuivelnijverheid, en om spek. te 
; pekelen ; . 
(@) draad voor gebruik in de fabrikage van kleerstoffen, 

-pakken, jassen en andere kleren en voor machinaal 
gebreide goederen. 

(e) terpentijn (plantaardige of minerale) voor het gebruik 
in de fabrikatie van verven, vernissen, en polit eren ; 

(f) buskruit en tijdlonten voor gebruik in de walvis 
vangst nijverheid; 

(g) zeildoek bij het stuk dat minder dan 8 onzen weegt 
per yard van 284 duim breed voor gebruik in nijver-. 
heden. ; 

(h) koordfiuweel voor het gebruik in mijnnijverheid ; 
_ (@) eucalyptus, pijn- en andere olién voor gebruik in 

verband met het ekstraheren van goud en andere. 
mineralen door het flotatie proces ; 

(7). soja boon-, citronella- en mirbane olién voor gebruik 
in de zeepfabrikage ; ; 

(&) wassen voor gebruik in de fabrikage van poets- 
middelen ; en tinblad voor gebruik in de verpakking 
van poetsmiddelen en suikergoed. © 

_() pakpapier voor het maken van papieren zaljes. 
(m) lijnolie, rauw, voor gebruik in de fabrikage van verven 

voor wederverkoop ; 
(x) motorspiritus, voorkomende in Deel I, Klasse I, item 

' 83 van de Bijlage van deze Wet, .wanneer vermengd . 
met spizitus in de Unie gedistilleerd en bestemd voor 
gebruik als brandstof in inwendige-verbrandings 
-machines: . oo, :



  

Amendment 
of section 
wenty-three 
of Act No. 9 
of 1913. 

Amendment 
of Act No. 
of 1921. 
Amendment 
of Act No. 26 
of 1914. 

short title. 

33 
(or per £100. 30 0 0 
whichever duty shall be the 
greater.) | 
Norr.—-Medicinal prepara- 
tions properly classed as 
apothecaryware are not to 
be included. 

(ii) Honey, jams and jellies ; pud- : 
ding and jolly powders, per a, 
Ibe 0 0° 23 
(or per “£100 25.0 0 
whichever duty shall be the 

, greater.) 
19 Corn and Grain :— 

(a) Wheat— 
(ii) Ground or otherwise pre- 
pared, per 100 lbs.. | 0 3 8 

(b) (it) Maize—ground. or r other- 
wise prepared, per Ib. ../°0 0 1} 

30 Matches :— , 
(a) Wooden: in boxes or x pack- 

ages of not more than 100 
matches, per gross of boxes 
or packages .. 0 2 6 
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new paragraphs (g) and (h)— 
(g) carbide of ‘calcium which, when ‘treated with water 

_ Tels less than two hundred and fifty litres of gas 
' from one kilogramme,: the gas being measured at 

fifteen degrees centigrade under a pressure of seven 

16, Section twenty-three of the Customs Management Act, 
1913, is hereby amended by the-addition thereto of the following 

hundred and sixty millimetres of mercury ; 
(hk) second-hand boots and shoes. 

17. Paragraph (b) of section five of the Customs and 
35 Excise Duties Amendment Act, 1921, is hereby repealed. 

18. Section eleven of the Customs Tariff Act, 1914, i is hereby], 
amended by the deletion of the words “, being a portion of 
the British Dominions or under the protection of the Crown,’’. 

19. This Act may be cited for all purposes as the Customs 
and Excise Duties Amendment Act, 1923. 

Schedule. 

PART I.—CUSTOMS DUTIES. 

  

Class 1.—Special Rates. 

XXxXi 

16, Artikel drie en twintig van de Wet 6 op hat beheer van de Wijfziging 
Dovane 1913 wordt bij deze. géwijzigd door de toevoeging van artikel 
daaraan van de volgende nieuwe paragrafen -(g) ew (hk) :— drie en 

twintig van. 
(g) Calcium carbied dat wanneer met water behandeld wes No. 9 

minder dan twee honderd en vijftig liter gas van een van 1913. 
‘Kilogram oplevert, het gas te worden gemeten bij 

" vijitien graden Celsius onder een druk van zeven 
honderd en zestig millimeters kwikzilver ; 

(h) 'Tweedehandse laarzen en schoenen. ; 
17. Paragraaf (b) van artikel vif van de Doeane en Wijziging 

Aksijnsrechten Wijzigings Wet 1921 wordt bij-deze herroepen, van Wet No , 
35 van 1921. 

18, Artikel elf van de Doeanetarief Wet,1914, wordt bij Wijziging 
deze gewijzigd door de schrapping van de woorden. “ zijnde van Wet No. 
een gedeelte van de Britse Gewesten of onder de bescherming 26 van 1914 
van de Kroon” 

19. Deze Wet kan voor alle doelemden als de Doeane en Korte titel 
Aksijnsrechten Wijzigings Wet 1923 aangehaald’ worden. 

  

Bijlage. . 

DEEL I-DOEANERECHTEN. 
  

  

Klasse 1-Spe-iaal Tarief. - 
  

  

Tariff ARTICLE,, . Durty. 

Item. | © . 

£ os. d. 

8 (a) | Carbide of calcium, per 100 Ibs | 0 5 0 © 
18 Confectionery :— 

(i) Confectionery, plain or fancy, 
of all kinds, compounded, 
made or preserved with 
sugar; sweetened cocoa or 
chocolate; preserves and 
sweetmeats; candied or | 
preserved --ginger. or 
chow-chow ; bon-bons, ‘sur- 

_ prise packets and crackers, , 
_per lb. ve ee 0 0 

“In boxes containing more 
than 100, but not more than 
200 matches, per gross of boxes . 
or packages :. 0 5 0 
and for every 100 additional 
matches, in boxes or packages, . 
per gross of 100 matches .. 0 2°86 

(6) Fusees, “vestas, or wax 
matches, or. other patent 
lights usedas such ; in boxes - 
or packages containing not 
more than 50, per gross of 
boxes or packages .. 0 2 6 
In boxes or packages of more 
than 50, but not more than 
_100, per Bross of boxes or 
packages : 0 5-0 
and for every 60 additional 
in boxes or packages, per 

. .<ogross of 50 matches... 0 2 6 
(Match splints to be classed, 

and pay duty, as matches.)       

Rebate uvon 
goods, the 

growth, pro- 
duce, or.manu- 
facture of the 
United King- 
dom and re- 
ciprocating 

British Posses- 
sions. 

i ee 
0 0 6 

. 
Ae

 

Kortiug op 
goederen, voort- 
gebracht, ge- 
gtoeid of ver- 

  

  
! ting als vuurhoutjes.) 

‘Carief (0 ARTEL: . .. Bu- ~ | vaardigdiin het 
tem. - LASTING. Verenigd | 

Koninkrijk en 
: , reciprocerende 

Britse Kolonies, 

. e|/ £€3.da {£ s. d. 
8 (a) | Kalcium Karbied, per 100 Ib... |. 0 5 0 0 0 6 

18 Suikergoed :— . 
(i) Suikergoed, eenvoudig of op- 

gemaakt, van alle soorten, |. 
vermengd, gemaakt of in- 
gelegd met suiker, verzoete 
kakao, of chokolade ; konfijt 
en lekkergoed ; gesuikerde of |. 
ingelegde gember, of chow- 
chow, bon-bons; verrassing 
pakjes, pistaches, per lb. 0 0 
(of, per £100 30 0 
wolke belasting het hoogste 

o
w
 

e
e
 

e
o
,
 

o
o
 

o
o
 a
 

N oot : Geneeskrachtige pre- 
pataten behoorlik geklassifi- 

. ceerd als apotekerswaren 
worden niet inbegrepen. 

(ii) Honing, jams en geleien ; ; 
pudding en gelel poelers, per 
Ib. 

o
x
 

w
 ~ (of per "$100 25 0 

welke belasting het hoogste 
: . . ig.) 
19 Koren en Graan :— 

(a) Tarwe— 
(ii) gemalen of anders toebe- oo 

_ reid, per 100 Ib. ae} OF 3-8 0 0 4. 
(8) (iii) Miehies-—-gemaien of op |- : . 

andere wijze -toebereid, 
per Ib, ww we 00 4 {0 0 Of 

30 Vuurhoutjes :-— 
(a) Houten : In doosjes of pakjes 

van niet’ meer dan 100 vuur- 
houtjes, per Bros doosjes of : 
pakjes | 0 2 6... 
In doosjes van meer dan 100, . : 
doch niet meer dan 200, per 
gros doosjes of pakjes : 0 
En voor iedere verdere 100 
vuurhoutjes in doosjes of 
pakjes, per gros van 100 vuur-| ©" 
houtjes | ~ 0 2 6 

(b) Windlucifers, ‘vestas of was- 
lucifers of andere patent- 
lichten als zodanig gebruikt ; 
in: doosjes of pakjes : van niet 
meer dan ‘vijftig, per gros oe 
doosjes of pakjes.. 0 2 6° 
In doosjes of pakjes van meer . 
dan vijftig maar niet meerdan | 
100, per gros doosjes of pakjes | 0 5 0 
En voor iedere verdere vijftig 
in doosjes of pakjes, per Bros _ 
van 50 vuurhoutjes . 0 2.6. 

_ (Lucifer houtjes worden, ge- 
klassificeerd en betalen, belas- 

or
 

o
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Rebate upon 
goods, the 

growth, pro- 
duce, or Manu- 

  

  

      
  

  

      
  

  

  

  enumerated, per £100   25 0 0   

  

Korting.op 
goederen, vourt- 
gebracht, ge- 
groeid of ver- 

  
  

        
  

        

: facture of the | Tarief- ARTIKEL. BE- vaardigd in het 

Tariff ARTICLE. Dury. United Ting- Item. . LASTING. nee on 

Item. ciprocating reciprocerende 
British Posses- Britse Kolonies. 

sions 

. : £sad. £sd : £os.-d4 £sd 

32 ‘Milk or cream, condensed, desic- 32 Melk of room, gekondenseerd, ge- . 

cated, or preserved :— droogd of gepreservéeerd :— 

‘(a) Full cream, per 100 lbs. 010 4 0 2 0 (a) Volle room, per 100 Ib. 010 4 0 2 0 

“33 Motor spirit, namely: benzine, . : . 

Oo benzoline, naphtha (not potable), 3 Motor Spiritus, namelik: benzine, 

gasoline, petrol and petroleum benzoline, naptha (ondrinkbaar) 

spirit generally— - gasoline, petrol en petroleum 

(i) when not packed, per im- spiritus in het algemeen : 

perial gallon .. 0 0 2 (i) wanneer niet ingepakt, per 

(ii) when packed in tins, ‘drums, oO imperiale gallon 0 0 2 

or other containers, per im- (ii) wanneer in ~blikken, vaten of 

perial gallon. . 0 0 3. andere houders, per imperiale 

36 (2) | Paper, wrapping, including ‘prowns, gallon a oe 0 0 3 
casings, sealings, nature or ochre . . 

browns, sulphites, krafts, bag 36 (2)| Papier, pak, insluitende  bruin, 
papers and candle carton paper ; kist, afsluit, natuurlik of oker- 
in original mill wrappers, or in bruin, sulphite, kraft, voor zak- 

‘ sheets, or in rolls, when the ken en verpakking van kaarsen ; 
weight of the paper, at a size of in oorspronkelike fabrieks-om- 
29 inches by 45 inches, or its slag of in vellen of in rollen, wan- 
equivalent, is not less than 30 “| neer het gewicht van het papier, 
lbs. per ream of 480 sheets; but , tegen een grootte van 29 duim bij 
not including greaseproof, vege- 45 duim of wat daarmee gelijk 
table parchment, and cartridge staat niet minder is dan 30 pond 
papers, and tinfoil and similar per riem van 480 vel maar niet 
metallic papers, per Ib. .. 0 0 08 | 0 0 O3 ingesloten vetproef papier en 

. 47 (2)| Rubber, manufacturés of, namely : patronepapier eon  plantaardig 
(a) pneumatic tyres and ‘the perkament, en tinblad en der- 

tubes therefor : : gelijke:metaal papieren, per Ib. | 0 O O08 .| 0 O Of 
(i) tyres, including the weight 41 (2) | Rubber, fabrikaten van, n.L: 

of the immediate wrapper, . (a) luchtbanden en de binnen- 
per lb. . 01 0 0 0 8 banden daarvan— 

(ii) tubes for motor " vehicles (i) banden, ingesloten het ge- 
other than motor cycles, : wicht van het onmiddel- . 
per lb... 0 0 8 00 2 like omhulsel, per Ib. 0 1.0 0 0 3 

: (iii) tubes for motor cycles and , (ii) banden voor motor-voer- 
cycles, per lb... . 01 0 0 0 3 tuigen ander dan motor- ‘ 

(b) tyres, solid, per Jb. .. 0 0 83 0 0 1 rijwielen, per Ib... 0 0 8 0 0 2 
44 Spirits :— , | (iit) banden voor motorrij- . 

(a) Perfumed, per imperial gallon; 119 0 wielen en rijwielen, per lb. | 0 1 0 0.0 3 
(and in addition 25 per cent. (6) massieve banden, per Ib. 0 0 3 00 1 

ad valorem). 
44 Spiritualién :— 

(a) Geparfumeerde, per imperiale 
. . . gallon .. 119 0 

Class Il.—Mixed Rates. (en bovendien 25 percent ad 
valorem.) 

52 Boots and shoes, per £100 30 0 0 3.0 0 Klasse I].—Gemengde Belastingen. 
Norr.—Infants’ shoes and : 

pootees are not included in this 52 Laarzen en schoenen, per £100 .. | 30 0 0 3 0 -0 

52 (1); Perfumery, including toilet pre- oon. Knderschoonen en , 
parations, non-spirituous, viz., 8¢ alo jes ( ootees) zijn met 
powders, washes, pomatums, cos- 52 (1 Parkas oten in cit item. . . 
metics, pastes, dyes, hair oils, 52 (1) ar mente, met inbegrip van toilet 
and other preparations for toilet artileelen (niet spirituous), nL: 
use, but not including tooth poe ers, rasmiddeten, pomades, 

powders, tooth pastes and tooth see ken, pasta’s, kleurmid- 
washes; not elsewhere enumer- : elen, haar olién en-andere prepa- 
ated, per £100 .. 40 -0 0 3 0 0 raten voor toilet gebruik, doch 

52 (2)| Plywood, per cubic foot. 0 4 0 0 0 6 niet, inbegrepen tandpoeders, 
(or per £100 . 25 0 0 3.0 0 tandpasta’s en tandwaters ; niet 
whichever duty ‘shall be the elders vermeld, per £100 40 0 0 3.0 0 

greater). 52 (2) | Multiplex hout. per kubieke voet | 0 4 0 0 0 6 
cee (of per £100 welke belasting het 

. hoogste is) es | 25 0 0 3.0 6 

Class III.—25 per cént ad valorem. 
. Klasse II].—25 percent ad valorem. 

54 (2)| Asbestos-cement manufactures, . ‘ 
namely : plain or corrugated : 54 (2) Asbest-cement fabrikaten, n.L: 

sheets, slates, tiles, ridging and viakke of gegolfde platen, leien, . 
| guttering, per £100 25 0 0 3.00 tegels, goten en vorsten, per £100 | 25 0 0 3°00 «0 

68 (2) | Metal sheets, printed, lithographed, 68 (2)! Metaal in platen : gedrukt, gelito- 
, or embossed, including: metal : grafeerd, of in relief, ingesloten 

badges, metal name and number metalen insignss, naam- en num- 
plates, and‘ similar articles, per merplaten, en dergelijke artikelen, : : 

‘£100 25 0 0 3 0 0 per £100 .. 25 0 0 3.0 «0 
69 (2)} Paints and colours, not elsewhere G9 (2) | Verf- en kleurstoffen, niet. elders 

300 opgenoemd, per £100 25 0 0 3.0 +0   
 



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JUNE, 1923. 

Class 1V.—3 per cent. ad valorem. Klasse IV.—3 percent ad valorem. 

  

Article. Tarief 
item. 

Artikel. 

  

89 (2) 

92 (2) 
98 (2) 

101 (2) 
105 (2) 

105 (3) 

111 (2) 

115 (2) 
116 (2) 
118 (2) 
118 (3) 
118 (4) 
120 (2) 
128 (2) 
136 (2) 

143 (2) 

Tent rings,   

| Acid, oxalic: in bulk. 
Boot and shoe makers’ grindery, including poplins, linings,|: 

loopings, solutions, wood heels; cotton, linen and silk 
thread, not elsewhere enumerated ; eyelets and hooks, 
ornaments not.elsewhere enumerated ; trimmings, socking 
paper, bottom fillings, backing cloth, tools, abrasives and 
crayons ; under such conditions and regulations as the 
Commissioner of Customs may prescribe. 

Cinematograph films, being blank films and known as raw 
films or stock. 

Cornish stone: in bulk. 
Fibre, leatherboard, .hemptite and other compositions, metal 

and other frames, locks, clips, studs, handles, swivels, caps, 
corners, hat box cones, and other metal fittings, and webbing, 
used in the harness and saddlery, and bag and trunk manu- 
facturing industries ; under such conditions and regulations 
as. the Commissioner of Customs may prescribe. 

Fuller’s earth not elsewhere enumerated: in bulk. . 
Harpoons, whaling guns and parts thereof, manilla and hemp 

whale lines over 3} inches in circumference, used in the 
whaling industry; under such conditions and regulations 
as the Commissioner of Customs.may prescribe. 

Hinges, locks and keys, escutcheons, handles, castors, webbing, 
studs and bindings, for use in the furniture manufacturing 
industry; under such conditions and regulations as the 
Commissioner of Customs may prescribe. : 

Leads, white and red, dry, and _lithopone : in bulk, to be 

used in the manufacture of paints for resale; under such 

conditions and regulations as the Commissioner of Customs 

may prescribe. 
Manganese resinate : in bulk. 
Metal edging for use in the cardboard boxmaking industry. 

Naphthalene : in bulk. 
Nickel sulphate: in bulk. 
Oxides, namely: cobalt, copper, iron, tin, and zine : in bulk.|) 

Perchloride of iron: in bulk. 
Saltpetre: in bulk. 

brass eyelets, and hooks and eyes, for use in the 

manufacture of canvas goods by manufacturers thereof ; 

under such conditions and regulations as the Commissiorier 

‘of Customs may prescribe. 
Wireless telegraphy instruments and apparatus used in the 

working thereof. 

Norn.—A rebate of the whole duty shall be granted on goods the growth, 

produce or manufacture of the United Kingdom and reciprocating 

British Possessions. ‘ : 

oO
 

mT
 

N
w
 Zuur, oksaal, in masse 

schrijven.. 

voorraad, 
Cornwallis steen : in massa. 

ven. 
Scharnieren, sloten en sleutels, 

Doeane moge voorschrijven, 
Mangaanhars ; in massa, 

dozen. 
Napthaline : in massa. 
Nikkel sulphaat, in massa. 

Salpeter: in massa.   

Schoen en laarzemake 1 benodigdheden, insluitende popeline, 
voeringen, lussen, schoengom, houten hakken; katoenen, 
linnen en zijden draad niet elders vermeld ; 
ringen, versierselen niet elders vermeld ; garneersél, inleg- 
zoolpapier, zool en hak vulsels, hiel-zeildoek, werktuigen, 
afschuurmiddelen en krijten ; onder zulke voorwaarden en 
regulaties als de Kommissaris van Doeane ‘kan  voor- 

haakjes en 

Cinema films, zijnde blanke films en bekend als.“ raw ” films of 

Vezel, geperst leer, geperst hennep en andere komposities, 
metalen en andere gerdamten, sloten, knippen, knoppen, 
handvatsels, wervels, kappen, hoekbeslagen, hoedendoos- 
kegels, en andere metalen monteringen, en geweven banden . 
gebruikt in de tuig- en zadelwerk en tas en koffer fabrikage ; 
onder zulke voorwaarden en regulaties als de Kommissaris 

. van Doeane kan voorschrijven. . ‘ 
Volaarde niet elders vermeld : in massa. : 
Harpoenen, walvis kanonnen en onderdelen daarvan, manilla 

en hennep walvis touwen meer dan 3} duim in omtrek, 
gebruikt in de walvis vangst ; onder zulke voorwaarden en 
regulaties als de Kommissaris van Doeaie kan voorschrij- 

schilden, handvatsels, wieltjes, 
geweven band, knoppen en banden, voor ‘gebruik in de 
huisraad fabrikage onder zulke voorwaarden en regulaties 

_ als de Kommissaris van Doeane kan voorschrijven. 
Lood, wit en rood, droog, en lithopone; in miagsa; ‘voor ge- 

bruik in de fabrikage van verven voor wederverkoop:: onder 
zodanige voorwaarden en regulaties als de Kommissaris van 

Metalen randen voor gebruik in de fabrikage van kartonnen 

Oxydes, namelik, kobalt, koper, ijzer, tin en zink: in massa. 
Perchloryde van ijzer: in massa. 

Tentringen, koperen ringen, en haken en ogen voor gebruik 
in de fabrikage van ‘zeildoek goederen door de fabrikanten 
daarvan; onder zulke voorwaardén en regulaties als de 
Kommissaris van Doeane kan voorschrijven. , 

| Instrumenten voor draadloze telegrafie en. apparaten ge- 
bruikt in het werken daarvan. , 

N.B.—Een korting van de gehele belasting wordt toegestaan op goederen 

en reciprocerende Britse Kolonies. 
gegroeid, voortgebracht, of vervaardigd in het Verenigde Koninkrijk 

  

Tariff 
Item. 

PART Il.—AMENDMENTS OR ADDITIONS. 

Class I.—Special Rates. 

Article. Amendment or Addition. 

  

18 (a) 

19   

Blasting compounds including 
all kinds of explosives suit- 

.. able and intended for blast- 
ing, and not suitable for 
use in firearms (including 
detonators) ; arid collodion 
cotton not intended for 
manufacturing purposes, per 

_ |b. 24d., rebate dd. 
Crown corks and other stop- 

pers made of metal, glass, 
earthenware, or mineral or 

vegetable composition, used 
alone or in combination 
with cork or other sub- 
stances as stoppers for 
bottles and jars of common 
glass or earthenware ; 
whether imported in com- 
bination or separately, per 
gross 3d. : | 

Corn-and grain: 
(b) Barley, buckwheat, kaffir 

corn, maize, millet, oats, 
rye: : 
(ii) ground, malted, or 

otherwise prepared, in- 
cluding samp, per 100 

__ Ibs. 2s. 9d., rebate 3d.   

Blasting compounds, including 
all kinds of explosives suit- 
able and intended for blast- 
ing, and not suitable for 
use in firearms (excepting 

- detonators); and collodion 
cotton not intended for 
manufacturing purposes, per 
lb. 2hd., rebate 4d. , 

Crown corks and similar stop- 
pers (not being screw stop- 
pers or swing stoppers), 
made of metal or other) — 
mnterial, used alone or in 
combination with cork or 
other substances as stoppers 
for bottles and jars of com- 
mon glass, per gross 3d. 

Corn and Grain : 
(b) (ii) Barley, 

kaffir corn, millet, oats, 
rye: ground, malted or 
otherwise prepared, inelud- 
ing samp, per 100 Ibs. 
2s. 9d., rebate 3d. 

buckwheat,   
DEEL II.—WIJZIGINGEN OF BIJVOEGINGEN. 

Klasse I.—Speciaal Tarief. 
  

Tarief 

f 

  

Artikel. Wijziging of Bijvoeging. 
Item. 

5 Springmengsels daaronder be- | Springmengsels daaronder be-* 

18 (a) 

19 

grepen alle soorten van ont- 
plofbare stoffen geschikt en 
bestemd voor ontploffings- 
arbeid en ongeschikt voor 
gebruik in vuurwapens (in- 
gesloten detonaters); en 
collodion katoen niet be- 
stemd voor doeleinden van 
fabrikage, per lb. 24d. kor- 
ting $d. . 

Kroonkurken, en andere stop- 

pen gemaakt van metaal, 
glas, aardewerk, of minerale 

of plantaardige samenstel- 
ling, gebruikt afzonderlik of 
in verband met kurk of 
andere zelfstandigheden, als 
stoppen voor bottels, flessen 
van gewoon glas of aarde- 
werk hetzij ingevoerd in 
verbandhouding of afzon- 
derlik, per gros 3d. 

Koren en graan :— 
(b) Gerst,, boekweit, kaffer- 

koren, .mielies, ~ gierst, 
haver, rogge : 
(ii) gemalen, gemout of an- 

ders toebereid, met inbe-: 
grip van gestampte 
mielies, per 100 Ib.   2s, 9d., korting 3d.   

grepen alle soorten van ont- 
plofbare stoffen geschikt en | 
bestemd voor ontploffings- 
arbeid. en ongeschikt voor 
gebruik in vuurwapens (uit- 
gezonderd detonaters) ; 
collodion katoen niet be- 
stemd voor doeleinden van 
fabrikage, per lb. 24d. kor- 
ting 4d. 

Kroonkurken en gelijksoortige 
stoppen (niet zijnde schroef 
stoppen of scharnierstoppen) 
gemaakt van metaal of 
ander materiaal, gebruikt af- 
zonderlik of in verband met 
kurk of andere zelfstandig- 
heden als 
bottels en flessen van ge- 
woon glas, per gros 3d. 

Koren en graan: 
(b) (ii) Gerst, boekweit, kaffer- 

koren; gierst, haver rogge : 
gemalen, gemout of anders 
toebereid, met inbegrip van © 
gestampte mielies, per 100 
Ib. 2s. 9d., korting 3d. 

en. 

stoppen voor. , 

XXXill



  

XXX1V UNION GAZETTE. EXTRAORDINARY, t9rn JUNE, 1923 

Class I.--26 per sent. ad valorem. Klasse 1i1.—25 pereent ad valorem. 
  

  

Article. Artikel. 

  

Tariff Amendment or Addition. Tarief _ , Wijziging of Bijvooging. 
Item. . Ttem. 

70 Perfumery, cosmetics, dyes, Tooth powders, tooth pastes,| 70 Reukwerken, | kosmetieken, | Tandpoeders, tandpasta’s, en 

. Norm.—A- rebate of 3 per cent. ad valorem shall be granted on goods 
‘the growth, produce, or manufacture of the United Kingdom and 

  

| 

poivders, and other prepara- 
tions for toilet use, not 

‘ elsewhere enumerated. 

‘reciprocating British Possessions. 

Class IV.—3 per cent. ad valorem. 

_less than 3 per cent. of   
and tooth washes containing 

proof spirit. 

verfstoffen, poeders.en an- 
dere preparaten voor toilet- 

gebruik, niet elders vermeld. 

tandwaters bevattende min- 
der dan 3 percent proef 

spiritus. . 

Noor.—Een korting van 3 percent ad valorem wordt verleend op goederen 
gegroeid, voortgebracht, of vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk 
en reciprocerende Britse. Kolonies. 

Klasse IV.—3 percent ad valorem. 
  

aR ; : : ‘ tt 75 -| Ammonia (in oplossing) en | Ammonium  (opgelost) én 
78 Aromonia (solution) and am. Aromonia (solution) and am. watorveifo ammonia, Sool. watervrije amnmenium, am- 

onium carbonate, am- onium carbonate, am- zaurhoudende ammonia, monium .karbonaat, am- 
monium chloride (sal-am- - monium chloride (sal-am.-| zoutzure emmonia  (sal- ‘montium chloride (salam- : : ‘ : “s . i erzure : -moniak), ar i itr monic), ammonfumzutrals | tonic) emmmontum nitrate) | oni), slpeterzre am | sonia) mamonian tna and ammonium perchlorate: annmonium oxalate, and -monia: im massa ammoniun orkloraat : in 
in bulk. . ammonium perchlorate: in ., ° - massa, um perk ve 
* , bulk * ne | Fo raborid uri aa |e, Tobin oad. amie] ® | Vil, abba, att on | ie abi, ogi similar substances for build- substances for building pur- bo eed eleinden : Ww eimcden. 

_ ing purposes. poses. . . 19 - " va 6 ee 
112. Leather: patent, enamelled, | (a) Leather in the piece: 112 Leer: verlakt, geémailleerd, | ‘) Leer in stuk : 

  

roan and morocco, pigskin 
in the piece and valve hide. 

(iti) Pigskin, 
{iv) Valve hide. : 

b) High grade leather in the 
. + 8 

. (i) Black calf, being whole 

  

- side exeeeds 10}   

(i) Patent and enamelled. 
(ti) Morocco and roan. 

piece, viz. : 

skins, when the measure- 
ment does not. exceed 144 
square feet per one dozen|-. 
whole -skins, and the 
measurement of no single 
skin exceeds 124 square 
feet, and the ‘free on board| 
price is not less than 1s. 8d. 
per square foot. 

(il) Coloured calf (other than| ° 
black), being whole skins, 
when the measurement does 
not exceed 144 square feet 

’ per one dozen whole skins, 
andthe measurement of no 
single skin exceeds 12} 
square feet, and the free on 
board drice is not less than 
‘1s. 6d. per square foot. 

(ili) Black glacé kid, when 
the measurement does not 
exceed 72 square feet per 
one dozen whole skins, and| 
the measurement of no 
single skin exceeds 64 square 
feet, and the free on board 
price is not less than 1s. 3d. 
per square foot. 

(iv) Coloured glacé kid (other 
than black). when the 
measurement does not ex- 
ceed 72 square feet per one 
dozen whole skins, and the 
measurement of no single 
skin exceeds 64 square feet 
and the free on board price 
is not less than Is. 6d. per 
square foot. . 

(v) Suede, velour and velvet 
finish leathers (not includ- 
ing those made from splits, 
or goat or sheep skins and 
not including leather known 
ag chamois), when the 
measurement does not ex- 

* ceed 120 square feet per one |- 
dozen sides, and the 
measurement of no single 

square 
feet), and the free on board 
price is not less than ls. 6d. 
per square foot: 

Provided ‘that no leather shall 
be entered for payment of duty 
under items (6) (i), (ii), (iii), 
(iv) dnd (v), that is not full or 
straight chrome tanned, 

roodgrauw en morocco, var- (i) Verlakt of geémailleerd, 
kensleer in stul en klepleer. (li) Morocco en roodgrauw. 

-‘tii) Varkensleer, 
(iv) Klepleer, 
b) Botore klasse leer in stuk, 

nl, ; . 
(i) Zwart kalisleer, zijnde 
gehele vellen, wanneer de 
oppervlakte niet 144 vier- 
kante voet per dozijn ge- 
hele vellen te boven gaat, 
en d: opperviakte van geen 
vel 124 vierkante voet te 
boven gaat en de vrij aan 
boord prijs niet minder is 
dan Is. 3d. per vierkante 
voet. 

(ii) Gekleurd kalfsleer (be- 
halve zwart) zijnde gehele 
vellen, wanneer . de opper- 
vlakte niet 144 vierkante 
voetb per dozijn gehele 
vellen te boven gaat, en de 
oppervlakte van geen vel 
124 vierkante voet te boven 
gaat en de vrij aan boord 

_ prijs nies minder is dan 
1s. 6d. per vierkante voet:. 

iii) Zwart glacé  geiteleer, 
wanneer de oppervlakte 
niet 72 vierkante voet per 

‘dozijn gehele vellen te 
boven gaat en de opper- 
vlakte van geen vel 6} vier- 
kante voet te boven gaat 
en de vrij aan boord prijs 
niet minder is‘dan Is. 3d. 
per vierkante voct. 

iv) Gekleurd glacé geiteleer 
{behalve zwart), wanneer 
de opperviakte niet 72 
vierkante voet per dozijn 

_ gehele vellen te boven gaat 
en de oppervlakte van geen 
vel 63 vierkante voet te 
boven gaat en de vrij aan 
boord prijs niet. minder is 
dan Is. 6d. per vierkante 
voet. 

iv) Leer met suéde, velours 
en fluwele afwerking (niet 
insluitende léer gefabriceerd 
van “ splits ” of geite- of 
schaapsvellen en niet in- 
sluitende leer bekend als 
zeemleer), wanneer de op- 
perviakte niet 120 vier- 
kante voet per dozijn zijden 
te boven gaat en de opper- 

  

      vlakte van geen zij “104 
vierkante voet te boven 
gaat en'de vrij aan boord 
prijs niet minder is dan 
ls. 6d. per vierkante voet: 

Met dien’ verstande dat: geen ' 
leer aangegeven wordt voor 
betaling van belasting onder 

-t. items (6) (i), (ii), , (Hi), (iv) en 
(v) dat niet “full” of 
‘straight ’ chrome-gelooid is, 
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* Tariff - Article. ° Amendment or Addition. Tarief Artikel. | Wijziging of Bijvoeging. © 

Item, Ttem. a 

|. mt Machinerie : Machinerio : . 

114 Machinery : Machinery : (a) Machinerie, apparaten, | (a) Machinerie, apparaten, 

(a) Machinery, apparatus, | (@) Machinery, apparatus, ap- toestellen en gereedschap toestellen, en gereedschap 

appliances and implements pliances and implements (met uitzondering van ma- (met uitzondering van ma- 

(not including material, (not including material, ve- teriaal, voertuigen werk- teriaal, voertuigen, werk- 

vehicles, mechanics’ tools, hicles, mechanics’ tcols not mans gereedschap, huis- mans gereedschap, . niet 

\ domestic machines, or har- elsewhere enumerated, do- houdelike machines of tui- elders vermeld, huishoude- 

ness) for agricultural, _ mestic machines, harness, or gen) voor  landbouw-, ‘like machines, tuigen of - 

manufacturing, mining, acetylene lamps) for agri- fabrieks-, mijn-, boekbin- acetyleen lampen) voor 

bookbinding, printing and cultural, manufacturing, derij-, drukkerij en andere landbouw-, fabrieks-, mijn-, 

other industrial purposes. mining, bookbinding, print- nijverheidscdoeleinden. boekbinderij-, drukkerij- en 

, ing and other industrial andere nijverheidsdoelein- 

. purposes. , den. . , 

(b) Machinery, apparatus, | (6) Machinery, apparatus, ap- (b) Machinerie, apparaten, | (b) Machinerie, . apparaten, 

appliances, implements pliances, implements and toestellen, gereedschappen, toestellen, gereedschappen, 

and electrical material |. electrical material used in en elektries materiaal in en elektries . materiaal in 

-used in’ connection there- connection therewith, for verband daarmede  ge- verband daarmede gebruikt 

with, for thé generation, thé generation, storage, bruikt, voor het voort- voor het voortbrengen, op- 

storage, transmission, dis- transmission, distribution brengen, opbergen, over- bergen, overmaken, ver- 

‘.tribution, of, and: lighting of, and lighting by, gas or maken, verstreklken van en strekken van en het ver- 

by, gas or electric power, electric power, but not in- het vérlichten. door, gas of lichten door, gas of elek- 

but not including electro- cluding electroliers, acety- elektriese kracht, maar triese kracht, maar met 

liers, hand lamps, or fancy lene lamps, hand lamps, or met uitzondering van elek- uitzondering van - elek- 

fittings. fancy fittings. troliers, handlampen, of troliers,' acetyleen lampen, 

117 Metals : . Metals : . monteerversiersels. handlampen, of ‘monteer- 

, (c) Iron and Steel— (c) Iron and Steel-— versiersels. 

(ii) sheets, plain,’ perfo- (ii) sheets, plain, perfo- Metalen : Metalen : 

”_ vated, galvanized, corru- rated, galvanized or cor- (c) IJzer en staal— ‘(c) IJzer en staal—- 

gated or enamelled. rugated. (ii) Platen, viakke, geper- (ii) Platen, vlakke, geper- 

(e) Tin and zine: bar, plate, | (e) ‘Tin and zinc: bar, plate, foreerde, gegalvani- foreerde, gegalvaniseerde 

sheet, plain or perforated, sheet, plain or perforated, seerde, gegolfde of ge- of gegolfde. 

but otherwise unmanu- but otherwise unmanufac-| | émailleerde. . , 

factured. tured; but not including (ce) Tinenzink : staaf, plaat, | (e) Tin en zink: staaf, plaat, 

. lacquered, varnished, or vlak of geperforeerd, maar blad, vlak of geperforeerd, 

enamelled plates or sheets. anders onbewerkt. maar anders onbewerkt ; 

: maar. uitgesloten, verlakte, 

120 Paper :. all plain or composite | Paper not elsewhere enume- verniste of geémailleerde 

papers, including: ’ tissue | ~ rated, . namely: plain or platen of bladen. | 

paper, in the original mill _composite papers, including Papier: alle eenvoudige of | Papier niet elders vermeld, 

_ wrappers, flat or folded, not tissue paper, in the original samengestelde papiersoor- unl: eenvoudige of samenge- 

Jess than 16 inches by 15 mill wrappers, flat or folded, ten, met inbegrip van zijde- stelde papiersoorten, met 

inches, and in reels, includ- -not less than 16 inches by 15 papier, in het oorspronke- ‘inbegrip van zijdepapier, in 

ing paper in reels used for inches, and in reels, including like. fabrieksomhulsel in het oorspronklike fabrieks- 

the monotype typesetting paper in reels used for the platte vellen of gevouwen, omhulsel in platte vellen of 

machine ; but not including. monotype typesetting niet kleiner dan 16 duim bij-| gevouwen, niet kleiner dan . 

ruled or printed papers,-|. machine, and graphitized 15 duim en op klossen, met | . 16 duim bij 15 duim, en op © 

stationery, blotting, wall, | . paper; but not including inbegrip van papier op klos- klossen met inbegrip van 

sanitary, sensitized, tracing, | - ruled ‘or. -printed papers, sen gebruikt voor de mono- | | papier op klossen gebruikt 

or carbon papers. ‘stationery; blotting, wall, type typograafmachine : voor de monotype typograaf- 

sanitary, sensitized, tracing, doch niet inbegrépen geli- machine en grafiet papier ; 

. or carbon papers. nieerd of gedrukt papier, doch niet inbegrepen geli- 

122 1 Potassium and sodium: car- | Potassium and sodium: car- schrijfpapier, . vloeipapier, nieerd of gedrukt papier, 

bonate, bicarbonate, caustic |; bonate, bicarbonate, caustic plakpapier, sanitairpapier,‘|  schrijfpapier, _ vloeipapier, 

and. silicate, chlorate, bi-.| and _ silicate, chlorate, bi- gevoelig papier of carbon- plakpapier, sanitairpapier, © 

chromate, permanganate, chromate, metabisulphite, . papier. gevoelig: papier, calqueer- 

red and yellow prussiate of : permanganate, red and _ papier of carbon-papier. ” 

in bulk. yellow prussiate of : in bulk.|122 Potas en sodium: karbonaat, | Potas en -scdium: karbonaat, 

126 Resin: in bulk. Resin, gums, dry shellac, and bikarbonaat, bijtend en sili- |; bikarbonaat, bijtend en sili- 

resin size for paper making :}- kaat, chloraat, bichromaat, kaat, chloraat, bichromaat, 

| in bulk. permanganaat, rood en geel metabisulfaat, | permanga- 

181 Slates for roofing. Slates for roofing not else- prussiaat van: in massa. naat, rood en geel prussiaat 

: , where enumerated. : van: in massa. ; 

Hars: in massa. Hars, gommen, droge schellak 

; " en harslijm voor papier 

Nowu.—A rebate of the whole duty shall be granted on goods the growth, - : maken : In massa. 

produce, or manufacture of the United Kingdom and reciprocating Lei voor daken. Lei voor daken niet elders 

British Possessions. : vermeld. 

Noor.—Hen korting van de gehele belasting op deze klasse wordt toege 
staan op goederen gegroeid, voortgebracht of vervaardigd in hot 
Verenigd Koninkrijk en reciprocerende Britse Kolonies. 
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Class V.—Free. 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH JUNE, 1923. 

Klasse V.—Vrij. 

  

  

  

    

Tariff | Artikel. Wijziging of Bijvoeging. 
Item Article. Amendment or Addition. 

167 Kleurstoffen, kleurpreparaten | Kleurstoffen, kleurpreparaten, 
167 Dyes, colour preparations (not | Dyes, colour preparations, (uitgezonderd schoonzwart- al dan niet spiritueus, (in- 

including boot blacking and ' spirituous or non-spirituous sel en schoensmeer) gebruikt sluitende schoenzwartsel en 
boot polishes), used in the (including boot blacking and bij de vervaardiging of be- | schoensmeer niet voor weder 
manufacture or preparation . _boot- polishes not being for reiding voor verkoop van verkoop), en glazuur, ge- 
for sale of articles; sub-' resale), and glazes; used in artikelen ; stoffen voor het bruikt bij de vervaardiging 
stances for preparing or the manufacture or prepara- bereiden van huiden of het of bereiding voor verkoop 
bating hides, and sub- | tion for sale of articles ; sub- onderwerpen ervan aan het van artikelen ; stoffen voor 
stances for tanning and |. stances for preparing or bijtproces, en stoffen voor het bereiden van huiden en 
finishing leather, including bating hides and skins, and het looien en afwerken van. vellen of het onderwerpen 
alum and hyposulphite ; substances for tanning and leder met inbegrip van aluin ervan aan het bijtproces, en 
under such conditions and finishing leather, including en hyposulphide; onder stoffen voor het looien en 
regulations as the Commis- alum and  hyposulphite ; zodanige voorwaarden en afwerken van leder met in- 
sioner of Customs may pre- under such conditions and regulaties als de Kommis- begrip van aluin en hypo- 

scribe. regulations as the Commis- saris van Doeane voor- sulphite; onder zodanige 
: sioner of Customs may, pre- schrijven mocht. voorwaarden en regulaties 

“ ‘scribe. als de WKommissaris van 
189 .| Tallow, including vegetable | Tallow, ineluding vegetable} _ Doeane voorsehrijven mocht. 

tallow. tallow, and oleine. 189 Talk, met inbegrip van plant- | Talk, met inbegrip van plant- 
} aardige talk. aardige talk, en oleine.   
  

PART III._EXCISE DUTY OR 

CUSTOMS DUTY. 

CORRESPONDING 

  

Article. 

DEEL IIl—AKSIJNSBELASTING OF OVEREENKOMSTIGE 

  

  

Matches :— 
(a) In boxes or packages of not more than 100 matches, 

per gross of boxes or packages .. 
(6) In boxes or packages containing 

matches, but not more than 200 matches, per gross 
‘of boxes or packages 

And 
ages, per gross of 100 matches .. 
for every 100 additional matches, in boxes or pack- 

  

  

DOEANEBELASTING. 

Rate of Artikel. ‘Belasting. 
Duty. 

e ‘ £ os. d. 
2 s. d./Vaurhoutjes — , . 

(a) In doosjes of pakjes van niet meer dan 100 vuurhoutjes, 
per gros doosjes of pakjes .. .- .}| 0 1-0 

a a +: Oo 1 0 (6) In doosjes of pakjes van meer dan 100 vuurhoutjes 
more than 100 |° maar niet meer dan 200 vuurhoutjes, per gros doosjes 

of palkjes .. 1 . Le a .. 02 0 
0 2 ©! dn voor iedere verdere 100 vuurhoutjes, in doosjes of 

| o9 4 pakjes, per gros van 100 vuurhoutjes . . 01 0 

  

PART IV.—EXCISE DUTY ON PATENT OR PROPRIETARY DEEL IV.—AKSIJNSBELASTING OP PATENT. OF EIGENDOMS 

  

    

  

MEDICINES. MEDICIJNEN. . 

Rate of Tarief 
Article. Excise . van 

Duty. - Artikel. Aksijns- 

belasting. 
. £ os. dle 

Patent or proprietary medicines sold or exposed for sale by | . .. . - £os.d. 
retail; when the retail selling price of the packet, box, Patent- of eigendomsmedicijnen in het klein verkocht of te 
bottle, pot, phial, or other container, with its contents, but verkoop ultgestald; wanneer de verkoopprijs in het- 
exclusive of the excise duty,-does not exceed : klein van het pakket, de doos, bottel, pot, fles of andere 

s. d. houder, met zijn inhoud, behalve het bedrag van de ak- 
1 6 0 0 2] Sijnsbelasting, niet te boven gaat: 
2 0 0 0 8 s. d. . 
2 6 00 4 1 6 . 00 2 
4 0 0 0 6 2 0 . 00 8 

‘6 0 °0 1 0 2 6 . 0 0 4 
lo 0 0 1 6 4 0 . 0 0 6 
20 0 0 4 6 6 0 . 010 
50 0 010 0 10 0 . 01 6 

over 50 0) 100 20 0 : 0 4 6 
. 50 0 ‘ 010 0 

boven 50 0 ‘. 1 0 0 
    
     



  

Exchequer 
Account 

charged with two pounds eleven shillings and 
£63,672 Ls. 
7d. 

Short title. 

_ UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19rx JUNE, 1923. 

No. 24, 1923] _ 

AOT 
To apply a further sum of money towards the service|. 

of the financial year ended on the thirty-first day 

of March, 1922, for the purpose of meeting and 

covering certain unauthorized expenditure. 

      

B* {T ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africas: as“follows i 

1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged 

with the sum of sixty-three thousand six hundred and séventy- 

seven pence, to meet certain 

expenditure over and above the amounts appropriated for the 

service of the financial year which ended on the thirty-first 

day, of March, 1922. ( i 

Schedule to this Act and is more. particularly specified on 

page 324 of the Report (which has been submitted to Pazlia- 

ment) of the Controller and Auditor-General on the accounts 

  

    

No. 24, 1923.] - 

WET 
aanwending van een verdere som gelds voor de 

dienst van het fimanciele jaar geeindigd op de 

een en dertigste dag van Maart 1922, ter bestrij- 

ding en dekking van zekere ongeautoriseerde 

uitgaven. | ° : 

Tot 

  

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 Schatkist- 

belast met de som van drie en zestig duizend, zes honderd twee i 

en zeventig pond elf shillings en zeven pennies tot dekking van 

zekere uitgaven boven en behalve de bedragen beschikbaar 7q, 

rekening 
belast. met 
£63,672 11s. 

Such expenditure is set forth in the’ 

gesteld voor de. dienst van het financiéle jaar dat op de een 

en dertigste dag van Maart 1922 eindigde. Deze uitgaven 

worden uiteengezet in de Bijlage van deze Wet-en worden nader 

omschreven op bladzijde 346 van het (aan het Parlement voor- 

gelegd) Rapport van de Kontrdleur en Auditeur-generaal 

  

  

    

. : . over de Rekeningen voor het gemelde financiéle jaar en in het 

of the said financial year and in the Fourth Report of thelyierde Rapport van het Gekozen Komitee op Openbare 

Select Committee on Public Accounts, 1923. Rekeningen, 1923. . - 

2. This Act may be cited for all purposes as the Un-| 2+ Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

authorized Expenditure (1921-’22) “Act, 1923. als de Ongeautoriseerde Uitgaven (1921-22) Wet, 1923. . 

Schedule. 
. Bijlage. 

; vit . No. van 
: 

No. of . Service. Amount. Begro- Dienst. Bedrag. 

ore : : . tings- . 

. ; (On Revenue Account.) £ 8. a post. 
. 

7 | Pensions . . 26 «6° — - 

9 Miscellaneous Services 211 10 1 - Pensi (Op Inkomsterekening.) £ _ d. 

Ml Inland Revenue 
57.0 6 : i : ensioenen / oe es 26-6 4 

14 | Justice 3,845 14 0| ,2 | Diverse Diensten 21110 1 

19 | Defence 
49,020 10 6 11 | Binnenlandse Inkomsten sews . by 0 6 

93 | Public Health "35 0 0| I | Justitie bee ee 3,845 14 .0 

a4 | Native Affairs .. .. 100 0 of 28 Verdediging tee | 49,020 10 6 

25 | Mines and Industries .. 1,523 0 0 23 Volksgezondheid 
85 0 0 

27 | Child Welfare . 8 211) 24 | Naturellezaken oo 100 0 0 

99 | Agriculture (Education . 319 9 5| 25 | Mijnwezen en Industrieén 1,523 0 0 

31 | Posts, Lelegraphs and Telephones 3,385 15 4]. oe ‘ingerzorg Onda coo - 8 2 i 

32 | Public Works La 2309 18 7| | 29 | Landbouw (Onderwijs) =. 319 9 5 

33 | Lands, Deeds and Surveys “1.657 6 2 31 | Post-, Telegraaf- en Telefoonwezen 3,385 15 4 

34 Innit i ° _ ” °g99 ig 9| 32 | Publieke Werken — .. . Leas 2,809 18 7 

negation . : 33 | Landen, Registratiekantoren en Opmetingen 1,657 5 2 

Total £63,672 11 7| 34 | Besproeiing : . . . 622 18 9 

Totaal £63,672 11 7   
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PROGLAMATIGNS 

BY. MAJOR-GENERAL, HIS ROYAL- HIGHNESS PRINCE 
ARTHUR FREDERICK PATRICK ALBERT OF CON. 
NAUGHT, KNIGHT OF THE MOST NOBLE ORDER™-OF 
THE GARTER, A MEMBER OF HIS MAJESTY’S MOST 
HONOURABLE PRIVY COUNCIL, KNIGHT OF THE MOST 
ANCIENT AND MOST NOBLE ORDER OF THE THISTLE, 
KNIGHT GRAND CROSS. OF THE MOST DISTINGUISHED 
ORDER OF SAINT MICHAEL AND SAINT GEORGE, 
KNIGHT GRAND:--CROSS OF THE ROYAL VICTORIAN 
ORDER, COMPANION OF THE MOST HONOURABLE 
ORDER OF THE BATH,-:PERSONAL AIDE-DE-CAMP TO 
HIS MAJESTY THE KING, HIGH COMMISSIONER FOR. 
SOUTH AFRICA, AND, GOVERNOR-GENERAL AND GOM- 

. MANDER-IN-CHIEF IN “AND OVER THE UNION’ OF 
| SOUTH AFRICA, 0... ‘. . 

No. .118;- 1923.] 

Wueneas under Section eight of the Customs Tariff Act, 1914, it 
is enacted that if in the case of goods imported into the Union of a 

-class or kind made or produced in the Union, the export or selling 
price to the importer in the Union is less than the-true current value, 
as defined by Section seven of the said Act of the same goods when 
sold: for. home consumption in ‘the usual and ordinary course in the 
country from which they are exported to the Union, there’ may be 
‘charged, levied, collected arid paid on those’ goods a special customs 
duty (or dumping duty) equal to the difference between the said 
selling’ price to the importer and ‘the price at which the goods are 
sold for home consumption ; : 
Anp Wuernas :by my Proclamation No. 83 of 1921, dated the 12th- 

’ May, 1921, I did impose @ special or dumping duty on wheaten flour 
and wheaten meal imported into the Union from Australia; and b 
Proclamation No. 173 of 1921, dated: the 18th November, 1921, I did 
impose a special or dumping duty: on wheat imported into the Union 
from Australia; and by Proclamation No. 12 of 1923, dated the 19th. 
January, 1925, I did impose a ‘special or dumping duty on cement 
imported into the Union from Denmark and Belgium; and by Proclama- 
tion No., 19 -of ‘1923, of the 27th January .,1923, -I did impose a special 
or dumping duty. on cement imported inte the Union from Norway; 
and- by Proclamation No. 44 of 1923, of the 1st March, 1923, I did 
impose.a special or dumping duty on cement imported into the Union 
from Great Britain: <= . os : 
AND, WHereas by the Customs and Excise: Duties. Amendment Act, 

1923, Section eiyit of the Customs Tariff Act, 1914, is amended, in 
certain respects ; so , 
Anp Wuerzas it is desired to make corresponding -amendments in 

the: aforesaid Proclamations : - 
Now Txererorr, under and by virtue of the powers vested in me 

by Section eight of the Customs Tariff Act, 1914, as amended by the 
Customs and’ Excise Duties Amendment, Act, 1923, I do hereby declare, 
proclaim and make known as follows :— / 

. FHat the aforesaid Proclamations sliall be and’are hereby: amended 
as follows :— . . 

By the inclusion in paragraph three of the words “ plug the free 
on board charges’’ before the word ‘‘ and” -where it appears 

- , for the last time, and. by the deletion of the word “ fifteen ”’ 
“appearing in the last line thereof. and the substitution therefor 
‘of the word ‘“ twenty-five.” : - . 

GOD SAVE THE KING! 

Given under: my Hand and the Great Seal of the Union of South 
‘Africa at Cape Town this fifteenth day of Juhe,. One’ 'thousand Nine 
hundred and Twenty-three. - . 
po ARTHUR FREDERICK, 

Governor-General. - |: 

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

HENRY BURTON.’ 

  

No. 119, 1923.] . 

Waenrras under the powers in him vested by Sub:sections (1). and 
(21 of Section eighty-four of the Income Tax (Consolidation) Act, 
1917 (No. 41 of 1917), His Royal. Highness the Governor-General may 
designate certain persons as members of the Special Courts: constituted 
for the hearing and determination of appeals made by .taxpayers 
against such decisions as under any .provision of the said Act are 
subject to objection and appeal as thereby provided; . 
Now Tszrerore, under and by virtue of the powers in me vested 

by the aforesaid provisions of the said Act, I hereby designate GrorcE 
ALEXANDER ABERNETHY Lippert Esquire, to act as a member of the 
Income Tax Special’ Appeal Court ‘for the Cape area during the 
temporary absence of JoHN Rops, Esquire. 

GOD SAVE THE KING!. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South 
Africa at Cape Town, this twelfth day of June, One thousand Nine 
hundred and Twenty-three. ; 

ARTHUR FREDERICK, ° 
oN Governor-General. 

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

HENRY’ BURTON. 

Printed by the Care Times 
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PROKLAMATIES 

VAN GENERAAL-MAJOOR ZIJN KONINKLIKE HOOGHEID 
PRINS ARTHUR FREDERICK PATRICK, ALBERT VAN 
CONNAUGHT, RIDDER.VAN DE MEEST EDELE ORDE 
VAN DE KOUSEBAND., LID VAN ZIJN MAJESTEITS MEEST 
‘EDELACHTBARE GEHEIME RAAD, RIDDER VAN DE 
MEEST EDELE ORDE VAN DE -DISTEL, GROOTKRUIS 
RIDDER VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN ORDE VAN 
ST. MICHAEL EN ST. GEORGE, GROOTKRUIS RIDDER 
VAN DE KONINEKLIKE VICTORIA ORDE. RIDDER VAN 

“DE BATH ORDE, PERSOONLIKE; AIDE-DE-CAMP VAN 
| ZIIN MAJESTEIT DE KONING, HOGE KOMMISSARIS 
VOOR ZUID AFRIKA EN: GOEVERNEUR-GENERAAL EN 
OPPERBEVELHEBBER IN‘'EN OVER DE UNIE VAN ZUID 
AFRIKA. 

|No. 118, 1923.] 

NApEMAAL onder. artikel aché van de Doear-atarief Wet, 1914, bepaald 
wordt. dat indien, in het geval van goederén in de Unie ingevoerd van 
een klasse of soort gemaakt of voortgebracht in de Unie, de’ uitvoer 
of verkoop prijs voor’ de invoerder’ in de Unie minder bedraagt dam: 
de werkelike lopende waarde, zoals door artikel zeven van gemelde 
Wet omschreven, van dezelfde goederen als. ze voor binnenlands ge- 
bruik verkoché worden in de gewone loop Ve.-. "7, Tin het land waar- 
van 2ij naar de Unie uitgevoerd wordenj er op zotlanige goederen 
een speciale doeanerecht (of “ dumping” recht) kan ohre'~~4. peheven, 
geind en betaald worden gelijk aan het -verscii: yj tezegde 
verkoopprijs: van de voor uitvoer bestemde goederen en'u:'’ -xelike 
lopende waarde-daarvan voor binnenlands gebruik; © : 

     

    

En Napemsat door mijn Proklamatie No, 8%: van 1921, gedateerd 12 - 
Mei 1921, ik een speciale of dumping recht, op korenbloem-en koren- 

Y jmeel in de Unie van Australia ingevoerd, gelegd heb; en soor Prokla- . 
matie No. 173 van 1921, gedateerd 18 November 1921, een speciale of 
dumping recht op Koren in de Unie van Australid ingevgerd. gelegd 
heb, en‘ door’ Proklamatie No. 12 van 1923 gedateerd 19 Jairiarie 1924," 
een speciale of dumping recht op cement in de Unie van Denemarken.en . 
Belgié ingevoerd, gelegd heb, en door Proklamatie No. 19 van 1925 
gedateerd 27 Januarie 1923, een speciale of dumping recht op cement 
in de Unie van Noorwegen ingevoerd, gelegd héb, en door mijn Pro- 
Klamatie No, 44 van 1923 van 1 Maart 1923, een speciale of dumping 
recht op cement in de Unie van Groot Brittanje ingevoerd, gelegd heb : 

En Napemasat door ‘de Doeane en’ Aksijns rechten Wijzigings Wet, 
artikel: acht van de Doeanetarief Wet, 1914, in zekere opzichten ge- 
wijzigd wordt ; a a ; . 

En. Napemaat het wenselik is daarmede overeenkomende wijzigingen 
in de voormelde: Proklamaties te maken ; , 

_ Zo is het dat ik ingevolge en -krachtens de bevoegdheden- aan mij 
verleend door artikel: acht van de Doeane Tarief Wet, 1914, als ge-   
‘in-Rade, ; 

  

wijzigd door de Doeane en Aksijns‘ Wijzigings Wet, 1923, verklaar, 
proklameer en’ bekend maak als volgt :— . ; 

Dat de voormelde Proklamaties hiermede gewijzigd zullen zijn en 
worden als volgt :— - 

Door -insluiting. in paragraaf drie van de woorden ‘plus de vrij 
aan-boord kosten ’’ voor het woord ‘en? waar het de laatste 
maal voorkomt en door weglating van het woord “ vijftien ” 
voorkomende in de voorlaatste regel daarvan en de- vervanging 
daarvoor van het woord vijf'en twintig. : ‘ 

GOD BEHOEDE DE KONING! . 

Gegeven onder mijne hand-en het Grootzegel van.de Unie van Zuid- 
Afrika te Kaapstad, op heden de vijftiende dag .van’-Junie, Een 
duizend Negen-honderd en Drie en twintig. . 

ARTHUR FREDERICK, — 
oo Goeverneur-generaal. 

Op last van ‘Zijn Koninklike Hoogheid de Gosverneur-generaal 

. HENRY BURTON. 
aS 

No. 119, 1923.] 

Napemaan krachtens de machten hem verleend door sub-artikels (1) - 
en (2) van artikel vier en tachtig. van de Inkomstebelasting (Kon- solidatie) Wet, 1917 (No. 41 van 1917}, Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-Generaal zekere personen kan aanstellen’ als leden van de Specialé Hoven voor het horen en beslissen van hogere beroepen door belastingbetalers tegen zodanige beslissingen als krachtens de hepalingen van dé voorzegde wet onder hevig zijn aan bezwaren en beroepen zoals 
‘daarin bepaald : 

Zo is het dat ik, ingevolge en kyrachtens de bevoegdheden mij ver- leend door de voorzegde bepalingen van de voorzegde Wet, ‘hiermede de heer Groner ALEXANDER AsERNuTHY LIDDELI, aanwijs gedurende de tijdelike afwezigheid van de heer Jon Ross te ageren alg lid van het Inkomstebelasting Speciale Appélhof voor het’ Kaapse Gebied. 

GOD BEHOEDE DE KONING! 
.Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van Zuid- “Afrika, te Kaapstad, heden de twaalfde dag van Junie, Een. duizend Négen honderd ‘Drie en twintig. , - 

. ARTHUR FREDERICK, 
Goeverneur-generaal. 

_ Op last van Zijn Koninklike “Hoogheid de Goeverneur-generaal- in-Rade. : . ‘ . 
HENRY BURTON. 

Limirep, Cape Town. —C 1164, 

 


