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House of Assembly, 
12th December, 1923. 

The following Bills, transmitted to the Clerk of the House 
for publication preparatory to its consideration in the ensuing 
Session of Parliament, are published in accordance with Standing 
Order No. 281. 

DANL. H. VISSER, 

Clerk of the House of Assembly. 
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1.’ The Public Meetings Bill . . . ii 

2. The Co-operative Societies Act, 1922, Amendment Bill iii 

_ 8. Apprenticeship Act, 1922, Amendment Bill .. 2) hii 

4. Proportional Representation Bill (Provincial Councils) iv 
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GOVERNMENT NOTICE No. 2089 or 1923. 

The Bill specified and set out here under, which the Govern- 
ment proposes to submit to Parliament, is hereby published for 
general information :— 

Kamanassie Irrigation District Bill, 1924 Loa .. Xi 

J. SOMMERVILLE, — 
Secretary for Lands. 

CAPE TOWN, 20rm DECEMBER, 1923. 

  

PRiJS 6d. 

‘Volksraad, 
12 Desember 1923. 

De volgende Wetsontwerpen aan de Klerk van de Volksraad 
gezonden ter publikatie, alvorens overwogen te worden in de 
eerst-volgende Zitting van het Parlement, worden gepubliseerd 
overeenkomstig artikel No. 281 van het Reglement van Orde. 

DANL. H. VISSER, 
Klerk van de Volksraad. , 

. Buavz. 
1. Het Publieke Vergaderingen Wetsontwerp ... . i 

2. Het Kodperatieve Verenigingen Wet, 1922, Wijzigings 
. .. hi Wetsontwerp .. . .- . . 

3. Het Vakleerlingen Wet, 1922, Wijzigings Wetsontwerp ili 

4, Evenredige Vertegenwoordiging Wetsontwerp (Pro- 
'  vineiale Raden) a . Lee we 

. Het Drank Optie Wetsontwerp bees oY 

Iv 

on
 

  

GOEVERNEMENTSKENNISGEVING No. 2089 van 1923. 

Het hiernagenoemde en aangetoonde Wetsontwerp, hetwelk 
’ het-Goevernement voornemens is bij het Parlement in te 

dienen, wordt bij deze ter algemene kennisneming gepubli- 
ceerd :— 
Kamanassie Besproeiingsdistrikt Wetsontwerp, 1924... = xi 

J. SOMMERVILLE, 
Sekretaris van Landen. 
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BILL 
For prevention of disorderly conduct* at public . 

‘meetings. . 

WETSONTWERP 
Tot voorkoming van wanorderlik gedrag op publieke 

vergaderingen. 
  

  

(To be introduced by H. B. Parenrus, Esq., K.C., M.L.A.) 
, (Te worden _tngediend door de WELED. HEER H. B. Papenrus 

K.C., L.V.) 
  

  

  

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

Mis- 1, Any person who in-or-near any hall, room or building} , 
behaviour atin which a public meeting is. being held—. 
public (a) behaves in a riotous, indecent, offensive manner ; or 
meetings. (b) uses any threatening, ‘abusive, obscene, indecent. or 

‘insulting. words; or 
(c) in any manner whatsoever, except by lawful: authority 

or on some other lawful ground, obstructs or interferes 
with any of the proceedings at such meeting, or 
with the chairman for the time being presiding cat 
such meeting in the conduct ther of; 

shall be guilty of an offence, and liable on conviction to a 
fine not exceeding ten pounds or to imprisonment for a period 
not exceeding one month. 

Power of 2. Where inthe opinion of the chairman presiding at any 
chairman to public meeting any person in or near the hall, room, or building 
deat with in which such meeting is being held— 
haviour at (a) behaves in a riotous, indecent, offensive, threatening 
public or insulting nianner, or 
meetings. (6) uses any threatening, abusive, obscene, indecent or 

insulting words, 
such chairman may verbally direct any member of the police 
force who is present to remove such person from the said|i 
hall, room or building, or the neighbourhood thereof, and such 
member of the police force shall remove such- person accord- 
ingl 

3. This Act may be cited for all purposes as the’ Public 
Meetings Act, 1924. 

Short title. 

IT ENACTED by the King’s Most Excéllent Majesty 

  

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

als volgt :— 
1, Hen ieder die in of nabij een zaal, kamer of gebouw 

waarin een publieke vergadering gehouden wordt— 
(a) zich op een oproerige, onwelvoegelike of aanstotelike 

wijze gedraagt; of 
(b) dreigende, ‘beledigende, vuile: of - onwelvoegelike taal 

gebruikt ; - of 
(c) op welke wijze ook, behalve ‘op: wettig: gezag.of om 

een andere wettige reden, de verrichtingen van zoda- 
nige vergadering belemmert, of zich daarmee of met 
de presiderende voorzitter van zodanige vergadering 
in zijn leiding daarvan bemoeit ; 

is schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 
gestraft met een boete van hoogstens tien pond of met ge- 
vangenis voor een tijdperk van hoogstens een maand. 

2. Waar naar oordeel van de ‘presiderende ‘voorzitter op 
een publieke vergadering iemand in of’ nabij de zaal, kamer 
of gebouw waarin zodanige vergadering gehouden wordt— 

(a) zich op een oproerige, onwelvoegelike, aanstotelike, 
dreigende of beledigende manier gedraagt; of 

(b) dreigende, beledigende, vuile of onwelvoegelike woorden 
gebruikt ; 

kan de voorzitter enig lid van de politie die tegenwoordig 
is woordelik. gelasten zodanige persoon van zodanige zaal, 
kamer of gebouw, of de nabijheid daarvan, te verwijderen, _ 
zullende zodanig lid van de politie zodanige persoon dien- 
overeenkomstig verwijderen. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Publieke Vergaderingen Wet, 1924. 

Wanordelik 
gedrag op 
publieke 
vergade- 
ringen. 

Bevoegdheid 
van. voor- 
zitter inzale 
wanordelik 
gedrag op 
publieke ver- 
gaderingen.
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To amend the Co-operative Societies 

Amendment 
_ of section 

sixty-eight of 
‘Act No. 28 
of 1922, 

‘Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Co-operative 

BILL. 
~ No. 28 of 1922): 
  

Act, 1922 (Act 
| WETSONTWERP 

Om de Ko~operatieve Verenigingen Wet, 1922: (Wet 

> SNe. 28 van 1922) te wijzigen, 

  

  

(To be introduced by J. S. Swat, Esq., M.L.A.) 
“(Le worden ingediend door de WELEDELE HEER J. S. Sur! 

, a '  Z.YV.) 
  

  
  

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

of Sonth Africa, as follows :—_. . . 

1. Section siaty-eight of the Co-operative Societies Act; 
1922, is hereby amended-by the addition of the following 
new sub-section :— 

“ (3) The board of directors ‘of any -societiy established 
for the purposes of paragraphs (c), (¢) and (f) of sub-section 

(1) of section four of this Act shall have the power to}. 
decide-— 

(1) which agricultural products ; 
(ii) what part of such agricultural products; or . 

(iii) in respect of which members of ‘the society the 
agricultural products, or what part thereof 

shall de deemed in all legal proceedings, civil or criminal 

to be vested-in the society: Provided however that the 

Minister may, on appeal, confirm, ‘amend, alter or declare] 

null and void such decision. Such appeal shall be made 

‘within one month and the Minister’s decision shall be 

final.” 

Societies Act, 1922, Amendment Act, 1924.   
IJ HET BEPAALD door. Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt :— Lo . 

1. Artikel acht en zestig van de Kodperatievé Verenigingen 
Wet, 1922, wordt bij deze gewijzigd door de toevoeging van 

het volgend nieuw sub-artikel :— 

(3) De raad van direkteuren van een vereniging op- 

gericht voor de doeleinden van paragrafen (c), (e) en. (f) 

van sub-artikel (1) van artikel vier van deze Wet heett 

-de macht te besluiten— 
(i) welke landbouwvoortbrengselen ; . 

(ii) welk deel van zulke landbouwvoortbrengselen ; of 

(iii) ten opzichte van welke leden van de vereniging de 

‘landbouwvoortbrengselen, ‘of welk deel ervan 

in alle civiele of kriminele zaken geacht zullen worden 

aan de vereniging te behoren: Met dien verstande echter 

. dat de Minister zodanig besluit, na -appél, kan bekrach- 

tigen, wijzigen, veranderen of te niet. verklaren. Zulk 

appél zal binnen één maand gedaan worden en de be- 

slissing van de Minister zal finaal zijn.” 

Wijziging 
van artikel 
acht en zestig 
van Wet No. 
28 van 1922, 

2, Deze Wet kan voor alle docleinden aangehaald worden Korte titel. 

als de Kodperatieve ‘Verenigingen Wet, 1922, Wijzigings 
Wet, 1924. 

  

Amendment 
of Second 
Schedule of 
Act No. 26 
of 1922. 

Retrospec- 
tive effect 
of 
Amendment. 

Short title. 

' BILL 
To amend the Second Schedule of the Apprenrtice- 

ship Act 1922 and to apply such amendment to 
existing contracts of apprenticeship. 

-WETSONTWERP_ 
Tot wijziging van de Tweede Bijlage van de Vakleer- 

leerlingen Wet 1922 en tot toepassing van de 

‘wijziging op bestaande leerlingskontrakten. — 

    

(To be introduced by H. W: Sampson, Esq., 0.B.E., M.L.A. 
(Te worden ingediend door de WELEDELE HEER H. W. 

. SAMPSON, O.B.E., L.V.,) 

    

BE 

of South Africa as follows :—. . bo - 

"1, Paragraph (d) of the first clause of the form’ of contract 

of apprenticeship contained in the Second Schedule to the 

Apprenticeship Act 1922 is hereby amended by deleting 

thereform the words “and not ‘to’ belong. to any ‘Trades 

Union.” an 

2. Every contract of apprenticeship entered into ‘before the 

commencement of this Act and under the provisions,,of thé 

Apprentizeship Act 1922, shall be construed as though the 

words deleted by section one of this Act did not appear in| 

such contract. 

8. This Act may be cited for all purposes as the Apprentice- 

_ ship Act, 1922, Amendment Act, 1924. . nts 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the, Union 
Te HET BEPAALD door ZijnMajesteit de Koning, de 

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

als volgt:— 7% nn 
1. Paragraaf (d) van de eerste klaustile van. het model-van Wijziging 

leerlingskontrakt vervat in-de Tweédé Bijlage van de Vak- van Tweede 
leerlingen Wet 1922 wordt hierbij gewijzigd door schrapping pane “o 

daaruit van de-woorden “en geen lid van een~vakunie te yan 1922, 
wij.” _ Wooreen Pomeranian ran 

2. Teder leerlingskontrakt aangegaan -vddr de- invoering Terugwer- 
van deze Wet en krachtens de bepalingen van de Vakleerlingen kende krach 
Wet 1922 wordt geacht-de woorden -geschrapt door artikel een Vir. 
van deze Wet niet te bevatten. — oe, WHRIBING:   “2. Deze’ Wet. kan voor alle doeléinden adngehaald worden Korte tite! 

“als de Vakleerlingen Wet .-.1922.. Wijzigingswet, 19247 0
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BILL 
To provide for the election of members of-Provincial 

_ Councils in accordance with the principle of pro- 
portional representation. 

(Lo be introduced by D. M. Brown, Esq., M.L.A.) 

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

South Africa, as follows :— 

1. (1) Notwithstanding anything to the contrary in the 
ea aeons South Africa Act, 1909, or any other law contained from and 
principle of after the commencement. of this Act the election of members 
proportional Of Provincial Councils shall be, whenever such election is 
representa- contested, according to the principle of proportional repre- 

tion. sentation each voter having one transferable vote. : 
(2) The Governor-General-in-Council shall frame regulations 

prescribing the method of voting and of transferring and 
counting votes, the duties of returning officers in connection 
therewith, and providing generally for the better’ carrying out 
of the provisions of this Act and the objects and purposes 
thereof. 

. (3) Such regulations and amendments thereof after being 
duly promulgated shall have full force and effect unless and 
until Parliament shall otherwise provide. 

Elections to 
be in accord 

2, As soon as possible after the commencement of this Act 
and before the next general elections of members of Provincial 

eiectoral Councils a commission shall be appointed to arrange the 
- into electoral existing electoral divisions in each province into electoral 

groups, groups consisting of three or more such electoral divisions and 
each electoral group shall at such general elections elect so 
many members as there are electoral divisions included in such 
group: 

Provided, however, that in case of sparsely populated 
electoral divisions the commission may either put two electoral 
divisions into one electoral group to elect two members or 
leave any such electoral division to elect one member. 

Arrange- 
ment of 

Bye- , 8. Each member elected by an electoral group shall declare 
elections. 

tion which of the electoral divisions included in the electoral 
group for which he was elected, he desires to represent, and 
if at any time thereafter the seat of any such member becomes 
vacant: the electoral division indicated by him as aforesaid 
shall elect a person to hold the seat until the completion of 
the period for which the person in whose stead he was elected 
would have held the seat. . 

4, Ii, where one person only has to be elected, the election 
is contested by more than two candidates and no candidate 
obtains an absolute. majority of the valid votes cast, the votes 
given to the candidates with the smallest number of votes 
shall be transférable in the manner and order prescribed by 
regulation and the candidate who first obtains by direct and 

Where one 
person only 
has to be 
elected. 

transferred votes an. absolute majority of the valid votes. 
actually cast at such election shall be declared elected. 

5. (1) From and after the next quinquennial census the com- 
mission appointed in terms of section forty-one of the South 
Africa Act, 1909, for the purpose of carrying out the re-division 
of electoral divisions shall also be entrusted with the duty of 
carrying out any re-arrangement of electoral groups which 
may become necessary as the result of such re-division. 

_ (2) In carrying out such re-arrangementthe commission shall 
have the same powers and shall proceed upon the same prin- 
ciples as are by this Act provided in regard to the original 
arrangement of electoral divisions into electoral groups. © 

Alteration 
of electoral 
groups. 

6. This Act may be cited for all purposes as the- Proportional Short title. | pur} 

Representation Act (Provincial Councils) 1924. 

in the order of his election and in manner prescribed by regula- 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 20TH DECEMBER, 1928. 

WETSONTWERP 
Ter regeling van de verkiezing van leden van Pro- 

vinciale Raden overeenkomstig het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging. 

(Te worden ingediend door de Wetev. nur D. M. Brown, L.V.) 

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

als volgt :— . 

1. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de Verkiezingen 
Zuid-Afrika Wet, 1909, of van enige andere wet geschiedt de komstia het 
verkiezing van leden van Provinciale Raden na de invoering boginsal van 
van deze Wet, wanneer zulk een verkiezing betwist wordt, evenredige 
volgens het beginsel van evenredige vertegenwoordiging, zul- vertegen- 
lende elke kiezer één overdraagbare stem hebben. Be ose 

(2) De Goeverneur-generaal-in-Rade stelt regulaties vast, don, 
voorschrijvende de wijze waarop de stemming geschiedt en 
stemmen overgedragen en geteld worden, alsmede de plichten 
van. verslagdoende kiesbeambten in verband ermede, en in het 
algémeen voor de betere uitvoering van de bepalingen, strek- 
king en doeleinden van deze Wet. 

(3) Zodanige regulaties alsmede wijzigingen daarvan hebben 
na behoorlike afkondiging verbindende kracht tenzij en totdat 
het Parlement anders bepaalt. 

2. Zodra mogelik na de invoering van deze Wet en véér de Rang-_ 
eerstkomende algemene verkiezingen van leden van Provin- sehiltcing 
ciale Raden, wordt een kommissie aangesteld om de bestaande afdelingen in 
kiesafdelingen in elke provincie te rangschikken in kiesgroepen kiesgroepen. 
bestaande uit drie of ‘meer van die kiesafdelingen, zullende elke 
kiesgroep bij zodanige algemene verkiezingen zoveel leden 
kiezen als er kiesafdelingen vervat zijn in die groep : 

Met dien verstande echter dat in het geval van dunbevolkte 
kiesafdelingen de kémmissie hetzij twee kiesafdelingen ‘kan 
plaatsen in één kiesgroep om twee leden te kiezen, of enige 
zodanige kiesafdeling één lid kan laten kiezen. 

3. Ieder lid door een kiesgroep gekozen verklaart in de Tussentijdse 
volgorde van zijn verkiezing en op de bij regulatie .voorge- Verkiezingen. 
schreven wijze welke van de kiesafdelingen vervat in de kies- 
groep waarvoor hij gekozen werd hij wenst te vertegenwoor- 
digen, en indien op enige tijd daarna de zetel van zulk een 
lid openvalt kiest de door hem als voormeld aangewezen kies- 
afdeling een persoon om de zetel te bekleden tot verstrijking 
van de termijn gedurende welke de persoon in wiens plaats hij 
gekozen werd de zetel zou bekleed hebben. 

4. Wanneer slechts één persoon gekozen moet worden en de Wanneor 
verkiezing betwist wordt door meer dan twee kandidaten en slechts één 
geen kandidaat de absolute meerderheid van de wettig uit- Perseon - . : gokozen. gebrachte stemmen verkrijgt, zijn de stemmen uitgebracht moet 
op de kandidaten met het kleinste getal stemmen overdraagbaar worden. 
op de wijze en volgorde voorgeschreven bij regulatie, zullende 
de kandidaat die het eerst door rechtstreekse en overgedragen 
stemmen een absolute meerderheid verkrijgt van de werkelik - 
bij zulk een verkiezing wettig uitgebrachte stemmen gekozen 
verklaard worden. 

5. (1) Vanaf en na de eerstvolgende vijfjaarlikse volkstelling 
wordt de kommissie, aangesteld ingevolge artikel cen en veertig 
van de Zuid-Afrika Wet, 1909, om de herverdeling van kies- 
afdelingen te bewerkstellingen, ook belast met het ten uitvoer 
brengen van de herregeling van kiesgroepen die nodig mocht 
worden als gevolg van die herverdeling. 

(2) Bij het ten uitvoer brengen van zodanige herregeling 
heeft, de kommissie dezelfde bevoegdheden en gaat volgens: 
dezelfde beginselen te werk als bij deze Wet betrekkelik de . 
oorspronkelike rangschikking van kiesafdelingen in kiésgroepen 
voorgeschreven zijn. 

6. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 
als de Evenredige Vertegenwoordiging Wet (Provinciale Raden) 

Verandering 
van kies- 
groepen. 

Korte titel.   1924.
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BILL WETSONTWERP 
. . io : -__|Om de kiezers in bepaalde kringen van de Unie van 

To wig to the voters in proneribed agent i the Union!" ZatdeAfrk de optic te geven de voortdurme 
continuance, reduction or abolition of the sale} Ledwelmends qi afschaffing van de verkoop van 

of intoxicating liquor within the said areas, by d won, 7 rank binnen voornoemde kringen 

a direct ballot vote and for other purposes oor midde van een direkte geheime stem te 
incidental thereto, kontroleren, en voor andere verbandhoudende 

; . doeleinden. 

. (Le worden ingediend door de WuLED. HEER L, BLACKWELL, 
(To be introduced by LL. BLACKWELL, Esa., M.C., M.L.A.) MC, LV.) ; 

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

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

of South Africa, as follows :— ae vO a ‘end de Xk hewisit 

Requisitions . + igi-| 2>_(1) Hen tiende van de kiezers van een kring kan door Rekwisitio 
demanding ick G) Ong tent ot op woes any area may by requisi-| .iddel van een rekwisitie een, drank optie stemming eisen. Grou optio 

Cation poll. _ (2) Such’ requisition shall be in the form set out in: the (2) Zodanige rekwisitie is volgens het formulier in de Herste stemming. 

First Schedule to this Act, and shall contain the signature 
and address of each voter signing the same, together with 
his number on the register, and shall be on forms to be issued 
on demand of any voter by the local authority having juris- 
diction in respect of the said area. Such forms shall bear 
on each sheet the date of the issue. | 

(3) Such requisition shall contain at the end of each sheet 
forming part thereof a declaration in terms of the Second 
“Schedule to this Act by the person who obtained the signatures 
on the sheet. . . 

' (4) Such requisition shall be lodged with the local authority 

not less than three months before the next ordinary yearly 
meeting of the licensing court having jurisdiction in the 
area. 

(5) The local authority aforesaid shall within fourteen 
- days of the delivery to it of such requisition cause to be posted 

Scrutiny of 
requisitions. 

in some conspicuous place at or in its office, and to be published 

in some newspaper circulating in the area to which the re- 
quisition applies a notice acknowledging the receipt of the 
requisition, and notifying that the said requisition is open 
for inspection. ; | 

2. (1) Upon receipt of such requisition the local authority 
shall cause the names appearing thereon to be compared 

with the list of registered voters, and there shall be struck 

off therefrom any names which do not appear in the list of 

registered voters, or the duplicate of such names as may 
appear upon the requisition more than once, or any names 
which do not conform to the requirements of sub-section’ 

(2) of section one. a 

(2) All sheets of such requisition bearing the date of issue 

earlier than nine months before the day on which they were 

lodged with the local authority shall be rejected as being 

null and void. - 

(3) Once a requisition has been’ lodged with the local 

authority aforesaid no signature upon such requisition may 

be withdrawn by the signatory. Jd 

(4) Within the hours during which the office of the local 

authority is open, the réquisition shall be open for the in- 

spection of any voter in the area to which it applies for a 

period of fourteen days after the date of the notice referred 

to in sub-section (5) of section one. no 

(5) Any voter wishing to object to any signature on ;such 

requisition as being invalid through any cause specified: in 

this section, shall before the expiration of the fourteen jdays 

during which the requisition is open for inspection, notify 

the local authority in writing of the name of the person 

objected to, and the ground of the objection. The ‘local 

authority shall cause such objections to be filed and imme- 

diately on the expiration of the fourteen days shall cause 

a notice to be posted in some conspicuous place; outside or 

Bijlage tot deze Wet en bevat de naamtekening en het adres 
van ieder kiezer die dezelve tekent tezamen met zijn nummer 
op het register en is op formulieren op verzoek aan ieder kiezer 
te worden uitgereikt door de plaatselike autoriteit die juris- 
diktie heeft ten aanzien van voornoemde kring. Zodanige 
formulieren dragen op ieder vel de datum van uitreiking. 

(8) Zodanige rekwisitie bevat aan het ondereind van ieder 
vel daarvan een verklaring volgens de Tweede Bijlage tot 
deze Wet, ondertekend door de persoon die de naamteke- 
ningen op dat vel verkreeg. 

(4) Zodanige rekwisitie wordt bij de plaatselike autoriteit 
winsten drie maanden vdér de eerstvolgende gewone jaarlikse 
vergadering van het voor de kring bevoegde licentiehot 
ingediend. 

(5) Voornoeinde plaatselike autoriteit laat zodanige re- 
kwisitie binnen veertien dagen na ontvangst in een in het 
oog vallende plaats bij of in zijn kantoor aanplakken en pu- 
bliceert in een nieuwsblad in omloop in de kring waarop de 
rekwisitie van toepassing is, een kennisgeving de ontvangst 
van de rekwisitie erkennende eri bekendmakende dat voor- 
noemde rekwisitie ter inzage ligt. — 

2. (1) Na ontvangst van zodanige rekwisitie laat de plaat- 
selike autoriteit de namen daarop vergelijken met de lijst 
van geregistreerde kiezers en alle namen die niet op de lijst 
van geregistreerde kiezers voorkomen, of de duplikaten van 
de namen die op de rekwisitie meer dan eenmaal voorkomen 
of die niet voldoen aan de vereisten van sub-artikel (2) van 
artikel een, worden van de rekwisitie geschrapt. 

(2) Alle vellen van zodanige rekwisitie waarop de datum 
van witreiking vroeger is dan negen maanden voér de dag 
waarop zij bij de plaatselike autoriteit ingediend werden, 
worden verworpen als zijnde van geen waarde. . 

(3) Nadat' een rekwisitie bij voornoemde plaatselike au- 
toriteit ingediend is,. kan geen naamtekening. op zodanige 
rekwisitie door een ondertekenaar teruggetrokken worden. 

Nazien van 
rekwisitie. 

(4) Binnen de uren dat het kantoor van de’ plaatselike 
autoriteit open is, ligt’ de rekwisitie voor een tijdperk van 
veertien dagen-na de datum van de in sub-artikel (5) van 
artikel een bedoelde kennisgeving ter inzage van ieder kiezer 
in de kring waarop de-rekwisitie betrekking heeft. 

(5) Een kiezer die tegen een naamtekening op zodanige 
rekwisitie begeert bezwaar te maken als.zijnde ongeldig wegens 
een bij dit artikel bepaalde oorzaak, moet véér verloop van de 
veertien dagen gedurende dewelke de rekwisitie ter inzage 
ligt, de plaatselike autoriteit schriftelik in kennis stellen van 
de naam van de persoon tegen wie bezwaar gemaakt wordt 
alsmede van de reden van bezwaar. De plaatselike autoriteit 

bewaart -zodanige - bezwaren. en laat onmiddellik na verloop   van de veertien dagen een kennisgeving in een in het oog 
vallende plaats buiten of binnen zijn kantoor aanplakken,
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in its office, setting forth both any names deleted from ‘the 
requistion and also the prima facie valid objections to signa- 
tures which have been.lodged, and shall cause to be notified 
that such del tions and objections shall be open for inspection 
at its office for ten days from the date of such notice, and 
if a court of serutiny (as hereinafter provided in this section) 
is necessary, the date when such court will be held. 

(6) If the number of objections lodged together with the 
names deleted is not sufficient to reduce the number of names 
on the requisition below the one-tenth required as provided 
in section one, the requisition shall become operative. 

(7) If the number of objections .and deletions be such 
that if all were sustained by the court of scrutiny and the 
names removed from the requisition, there’ would be less 

’ than one-tenth of the names of voters in the area left upon 
the reqnisition, the local authority shall notify in the manner 
provided in sub-section (5) of this section that a court of 
scrutiny will be held for the purpose of enabling objectors 
to bring evidence in support of their objections and those 
whose names were deleted to bring evidence and show cause 
why their names should stand. 

(8) Such court, of scrutiny shall be held within twenty-four 
- days from the expiration of the period during which the 

requisition was open for inspection. 

(9) Upon the day appointed for the court of sorutiny. a 
magistrate appointed for the purpose by the Minister. of 
Justice on application by a local authority shall hold such 
court. 

(10) The objector. shall appear in person but may bring 
such evidence as he may think fit. All evidence must be 
given on oath. 

(11) The grounds of objection may be cither that’ the 
signature is not that of the person whose name appears on 
the requisition, or that the person who signed the requisition 
is not the voter whose name appears on the list of registered 
voters, or that the same person has signed the requisition 
more than once, and that the duplicate ought to be removed, 

or that in other respects the signature has been wrongfully 
and unlawfully appended. 

(12) If the objector in the opinion of the magistrate proves| . 
his objection the magistrate shall remove stich name from 
the requisition. 

(13) If a person whose name has been deleted from ‘the 
. requisition, proves that his name ought to remain therein, 

Liquor 
option polls. 

the magistrate shall restore such name. ~ 
(14) When a decision has. been given in all cases the 

magistrate shall then ascertain whether there are still left 
ou the requisition the names of one-tenth of the voters, and 
if so, shall declare the requisition valid. 

(15) If the number of signatures left on the requisition 
falls below the one-tenth required by this Act, the magistrate 
shall declare the requisition to be null and void. 

3. (1) If the requisition be found to be valid, the local 
authority shall cause a liquor option poll of the voters of 
the area to be taken not less than ten days before the ordinary 
yearly meeting of the licensing court of the area. ‘The local 
authority shall, at least twenty-one days before the holding 
of the poll, cause a notice to be posted in some conspicuous 
place at or in its office, and to be published in a, newspaper 
circulating in the area to which the requisition applies, noti- 
fying the date of the holding of the poll. 

(2) No such poll shall be held on any day on which @ par- 
liamentary election is being held. 

(3) Liquor option polls under this Act shall be by ballot, |’ 
and no voter shall at any such poll have more than one vote. 

(4) On the day on which a liquor option poll under this 
Act is taken in any area, all the licensed premises in -such 
area in which intoxicating liquors are’ sold by retail shall 
remain closed until after the hour fixed for the close of the]: 
doll. 
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uiteenzettende zowel de namen uit de rekwisitie geschrapt 
als de ingediende prima facie geldige bezwaren tegen naam- 
tekeningen en maakt bekend dat die schrappingen en bezwaren 
tien dagen lang vanaf de datum van zodanige kennisgeving 
ter inzage op zijn kantoor zullen liggen, en zo een Hof van 
Onderzoek (zoals hierna bij dit artikel bepaald) nodig is, de 
datum waarop zodanig hof gehouden zal worden. 

(6) Indien het aantal ingediende bezwaren tezamen met de 
geschrapte namen niét voldoende is om het aantal namen op 
de rekwisitie beneden het bij artikel een vereiste een tiende 
te verminderen, treedt de rekwisitie in ‘werking. 

(7) Indien het aantal bezwaren en schrappingen zodanig 
is. dat indien ze alle door het Hof van Onderzoek goedgekeurd, 
en de namen van de rekwisitie verwijderd werden, er minder 
dan cen tiende van de.namen van kiezers in de kring op de 
rekwisitie gelaten wordt, geeft de plaatselike autoriteit op de 
bij sub-artikel (5) van dit artikel bepaalde wijze kennis dat 
een. Hof van Onderzoek gehouden. zal worden ten einde be- 
zwaarmakers in staat te stellen getuigenis aan te voeren tot 
staving van hun bezwaren en degenen wier namen geschrapt ‘ 
werden getuigenis aan te voeren en de reden aan te tonen 
waarom hun namen zouden blijven staan. 

(8) Zodanig Hof van Onderzoek wordt gehouden binnen 
vier en twintig dagen na verloop van het tijdperk dat de 
Jrekwisitie ter inzage lag. 

(9) Op de dag voor het Hof van Onderzoek bepaald, houdt 
de magistraat voor dat doel door de Minister van Justitie 
op verzoek van de plaatselike autoriteit aangesteld, zodanig 

hof. 
(10) De bezwaarmaker moet persoonlik verschijnen, doch 

kan -zodanige getuigenis met zich brengen als hij verkiest. 
Alle getuigenis wordt onder eed gegeven. 

(11) De gronden van bezwaar kunnen-zijn dat de naamte- 
kening niet die is van de persoon wiens naam op de rekwisitie 
voorkomt; of dat de persoon die de rekwisitie tekende, niet 
de kiezer is wiens naam op de lijst van geregistreerde kiezers 
voorkomt, of dat dezelfde persoon de rekwisitie meer dan 
eenmaal ondertekend heeft en dat het duplikaat geschrapt 
moet worden; of dat de naamtekening op. andere wijze ver- 
keerdelik en onwettig er onder geplaatst is. 

(1 2) Indien. de bezwaarmaker naar het-oordeel van de 
magistraat zijn bezwaar’ bewijst, schrapt de magistraat zo-~ 
danige naam van de rekwisitie. 

(13) Indien iemand, wiens naam van de rekwisitie geschrapt 
is, bewijst dat zijn naam behoort te blijven staan, plaatst 
de magistraat zodanige naam weder op. de rekwisitie. 

(14) Zodra een beslissing ten aanzien van al de gevallen 
gegeven is, verneemt de magistraat of er nog op de rekwisitie 
overblijven de namen van een tiende van de kiezers, en indien 
wel, dan verklaart hij de rekwisitie voor geldig. 

(15) Indien het aantal namen dat overblijft op de rekwisitie 
minder is dan het een tiende bij-deze Wet vereist, verklaart 
de grnngistraat de rekwisitie voor nul en van geen waarde. 

3..(1) Zo de rekwisitie bevonden wordt geldig te zijn, Drank optie 
doet de plaatselike autoriteit een drank optie stemming van stemmingen. 
de kiezers van de kring houden, niet minder dan tien dagen 
véér de gewone jaarlikse vergadering van het licentiehof 
van de kring. De Plaatselike autoriteit moet minstens een 
en twintig- dagen voér het houden van de stemming cen kennis- 
geving aanplakken in een of ander in het .oog vallende plaats 
in of nabij zijn kantoor en in een nieuwsblad cirkulerend 
in de kring waarop de rekwisitie betrekking heeft een kennis- 
geving publiceren, de datum van het houden van de stemming 
bekend makende. | 

(2) Geen zodanige stemming wordt gehouden op een dag 
op welke een Parlementaire verkiezing gehouden wordt. 

(3) Drank optie. stemmingen onder deze Wet geschieden 
bij geheime stemming en geen kiezer heeft meer dan één stem 
bij zulk een stemming. 

(4) Op de dag waarop een drank optie stemming ingevolge 
deze Wet in een kring gehouden wordt, zullen alle gelicen-~ 
tieerde percelen in zodanige kring waar bedwelmende drank   in het-klein verkocht wordt, gesloten zijn tot na het uur 
bepaald voor het sluiten van de stemming.
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Questions - 4, (1) The question to be submitted to the voters at al 4 (1) De vraag te worden voorgelegd aan de -kiezers bij Vragen te 

to be te 4 liquor option poll shall (except as provided in sections siz\de drank optie stemming is, behoudens, het bepaalde bij gosteld bij 

at poll and and twelve of this Act) be the adoption in and for such area|artikels zes en twaalf van deze Wet, het aannemen in en voor de stemming 

how decided. of (a) a continuance resolution, or (b) a reduction resolution, zodanige kring van (a) een besluit tot voortduring, of (6) een en hoe . 

or (c) a no licence resolution, and the ballot papers shall be besluit tot vermindering, of (c) een geen-licentie besluit, beslist. 

as shown in the Third Schedule to this Act. gullende de stembriefjes zijn zoals aangegeven in de Derde 

- a - Oe '  |Bijlage. tot deze Wet. ‘ 

(2) On a liquor option poll in any area— - . 4. (2) Bij een drank optie stemming in een kring— 

. ee we . (a) Zo een meerderheid volgens de voorzieningen van 

(a) if a majority (in.terms of. the provisions of sub-section _ sub-artikel (3) van dit artikel van de stemmen 

(3) of this section) of the votes recorded are in| -  yitgebracht ten gunste is van een besluit tot voort- 

favour of a continuance resolution, such resolution during, wordt zodanig pesluit geacht aangenomen - 

shall be deemed to be carried ; . te zijn. 

(b) if a majority (in terms of the provisions of sub-section (2) Zo oon ol "3 wan velgens oe yori chemamen 

(3) of this section) of the votes recorded are in favour uitgebracht ten gunste is van een besluit’ tot ver- 

‘ a reduction resolution, such resolution shall be mindering, wordt zodanig besluit geacht aangenomen 

eemed to be carried ; . ; te zijn. a 

(c) Zo een meerderheid van de stemmen uitgebracht ten 

gunste is van een geen-licentie besluit, wordt zodanig 

“deemed to be carried 
besluit geacht aangenomen te zijn. ; - 

° 1 -(3) Hen kiezer is niet bevoegd voor meer dan één van de 

(3) A voter shall not be entitled to vote for more. than besluiten bij een drank optie stemming voorgelegd te stemmen, ' 

one of the resolutions submitted at a liquor option poll,’ but/maar 20 cen geen-licentie besluit niet aangenomen wordt, 

if a no licence resolution be not carried, then the, votes in worden de stemmen ten gunste van zodanig besluit uitgebracht 

favour of such resolution shall be added to those recorded |gevoegd bij de stemmen uitgebracht ten gunste van een 

in favour of a reduction resolution, and shall be deémed besluit tot vermindering en worden ze geacht ten gunste daar- 

- I 

.(e) if a majority of the votes recorded are, in favour of 

a no licence resolution, such resolution shall’ be 

to have been recorded in.favour thereof: . | van uitgebracht te zijn. rae 

- | 5. (1) De plaatselike autoriteit die jurisdiktie heeft ten Uitwerking, 

Effect of 5, (1) The local authority having jurisdiction in respect aanzien van de kring waarin een drank optie stemming ge- 7? ten 

resolutions. of an area in which a liquor option poll has been held shall, houden is, geeft onmiddellik na de uitslag van de stemming 

immediately the result of the poll is declared, announce in|bekend gemaakt. is, schriftelik kennis aan het licentiehof 

writing to the licensing court of the area which of the re-|van de kring welk.van de aan de kiezers voorgelegde besluiten 

solutions submitted to the voters has been carried. | aangenomen is. 

: : 
.. | (2) Zo een besluit tot voortduring aangenomen is, gaat het 

(2) If a continuance resolution shall have been carried, |licentiehof onbeperkt voort de bevoegdheden uit te oefenen 

the licensing court of the area shall continue to exercisejaan hetzelve bij wet verleend. 

unimpaired such powers ‘as are conferred upon it by law. -(3) (a) Zo een besluit tot vermindering aangenomen is, 

; - . . |. vermindert het licentiehof van de kring bij zijn 

(8) (a) Tf a reduction resolution shall have been carried, eerstvolgende gewone jaarlikse vergadering het aantal 

"the licensing court of the area shall at the |next licenties voor de verkoop van drank in dier voege 

ordinary yearly” meeting , reduce the number of dat er hoogstens viji en zeventig percent van het 

licences for the sale of liquor in such manner as} | -aantal licenties uitgereikt en van kracht in de kring 

shall continue a proportion not exceeding seventy: ' op de datum toen het pesluit tot vermindering aan- 

five per cent. of the number of licences granted genomen werd, overblijit. 

and in force im the area at the date when the Te- (6) Bij het teweegbrengen van de vermindering handelt 

duction’ resolution was carried, | _ as het licentichof op zodanige wijze als het billik 

(6) In making the reduction the licensing court ;shall beschouwt. 
: : 

act in such manner as it thinks equitable. (c) Zolang het besluit tot vermindering van kracht is 

oO . - oa! in een kring, blijven de bevoegdheden en de diskretie 

(c) So long as the reduction resolution remains in force van het licentiehof onbeperkt, witgenomen dat 

in any area, the powers and discretion of the licensing yoornoemd hof niet bevoegd zal zijn “een nieuwe 

court shal zemain unimpetres. except that it' shall licentie wit te reiken. 

not be lawful for the said coury fo Blan any new! (4) (a) Zo een geen-licentie besluit aangenomen is, vervallen 

licence. oo alle bestaande licenties binnen de kring na verloop 

(4) (a) If a no licence resoltition shall have been carried,| van drie maanden, gerekend vanaf de datum van 

all existing licences in the area shall lapse at the| — de stemming, of aan het einde van hun lopend tijd- 

end of three months, counted from the date of the perk, naar gelang welk tijdperk het langst is, en 

_ poll or at the expiry of their current term, which- geen licentie voor de verkoop van drank binnen een 

ever may be the longer period, and no licence shall). kring wordt uitgereikt of hernieuwd tenzij en totdat 

be granted or renewed for ‘the sale of liquor in the een verdere drank optie stemming overeenkomstig 

area until and unless a further liquor option poll. de bepalingen van deze Wet gehouden is en tot 

shall have been held in terms of this Act, and shall uitslag gehad heeft de herroeping van het geen- 

have resulted in the repeal of the no licence tesolu- licentie besluit. Iedere licentie uitgereikt of her- 

-tion. Every: licence granted or renewed in contra- nieuwd in strijd hiermede, is metig en van geen 

vention hereof shall be null and void, and the ‘holder waarde en de houder van zodanige licentie | wordt 

of such licence shall. be deemed to be an unlicensed geacht een niet-gelicentieerde persoon te 21)n, die 

person, subject to all the penalties provided by ‘ bloot: staat.aan al de strafien bij.de wet gesteld op 

law in the case of unlicensed persons selling ‘liquor. de verkoop van -drank door niet-gelicentieerde- 

oo ersonen. . 

(6) So long as a no licence resolution shall _be in ‘force (b) Zolang een. geen-licentie besluit van kracht blijft 

it shall not be lawful for any person to sell, ig miemand bevoegd om binnen een geen-licentie   . barter, hawk, or solicit orders for liquor anywhere kring drank te verkopen, in ruil: te geven 

|



viii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 207u DECEMBER, 1923. 
  

Duration of 
resolutions 
and further 
polls. 

within the no licence area. _Any person contra- 
vening any of the provisions: hereof shall be liable 
to the penalties provided by law in the casé of un- 
licensed persons selling liquor : , 

Provided that such licences as may ‘be necessary for 
the manufacture of liquor shall not be affected by. this 
section, = oe se 

(5) The decision of a licensing court in ‘refusing the re- 
newal of any licence in pursuance of a reduction resolution, 
or of a no licence resolution, shall not be subject to appeal. 

.6, (1) Any resolution carrie. at a liquor option poll shall, 
unless declared void by order of the Supreme Court owing 
to irregularity, remain in force until such resolution be re- 
pealed or, superseded at.a further liquor option poll. 

(2) No such further poll shall be held until the expiry of 
three years from the date of the last liquor option poll. 

(3). Such further poll may be taken—_ 

(a) if a continuance resolution is in force, or if a re- 
duction resolution or a no licence resolution has 
been repealed, then for the following options, that 
is to say (1) for a further continuance resolution, 
or (2) for a reduction resolution, or (3) for a no 
licence resolution ; . 

(b) if a reduction resolution is in force, then for the 
' following options, that is to say, (1) for the repeal, 

or (2) for the maintenance of such resolution, or 
(3) for a further reduction resolution,.or (4)*for a, 
no licence resolution, provided that, if such repeal 

_ be not carried, the votes recorded in favour of such 
repeal shall be added to those recorded in favour 
of the maintenance of the reduction resolution,|. - 
and shall be deemed to have been recorded in favour 
thereof ; , 

(c) if a no licence resolution is in force, then for the 
‘ following options, viz:: (1) for maintaining, or (2) 
for repealing the same. 

(4) The provisions of sections one, two, three, jour and 
Jive of this Act shall apply mutatis mutandts to further polls 
taken in terms of this section. ae , 

(5) In all polls taken under this section the question shall 
be submitted to the voters on ballot papers in such forms 
as may be prescribed by the Governor-General. 

(6) If the maintenance of a no licence resolution shall 
have been carried, then the provisions of section five,’ sub- 
section (4) of this Act shall remain in force in the area. 

- ‘rond te venten of om orders voor drank te’ vragen. 
-- Hen ieder die deze bepalingen overtreedt, wordt: 

gestraft met de strafien bij de wet gesteld op de 
verkoop van drank door niet-gelicenticerde per- 
sonen : 

Met dien verstande dat dit artikel geen betrekking 
heeft op zodanige licentie als nodig mocht zijn voor het ver- 
vaardigen van de drank. — 

(5). Het’ besluit van het licentiehof, het hernieuwen van 
een licentie uit kracht van een besluit tot vermindering of 
uit kracht van een geen-licentie besluit weigerende, is niet 
onderworpen aan appél. 

6. (1) Tenzij nietig verklaard bij order van het Hooggerechtshot 
wegens onrégelmatigheid blijft een besluit genomen bij een 
drank optie stemming van kracht totdat hetzelve bij een 
latere drank optie stemming herroepen of vervangen wordt. 

(2) Geen zodanige verdere stemming wordt gehouden védér 
verloop van drie. jaar na de datum-van de laatste drank optie 
stemming. 

(3) Zodanige latere stemming kan gehouden worden— 
(a) Zo een besluit tot voortduring van kracht is, of zo 

een besluit: tot vermindering, of éen geen-licentie 

(1) voor een verder besluit’ tot voortduring, of (2) 
voor een besluit tot vermindering, of (3) voor een 
geen-licentie besluit. 

(6) Zo een besluit tot vermindering van kracht is, voor 

of. (2) voor het handhaven van zodanig besluit, 
of (3) voor een verder besluit tot vermindering,   of (4) voor een geen-licentie besluit: Met dien ver- 
stande dat zo zodanige herroeping niet aangenomen 
wordt, de stemmen uitgebracht ten gunste van 

uitgebracht ten gunste van het handhaven van een 
. besluit tot vermindering en geacht worden ten gunste 
daarvan te zijn uitgebracht. 

(c) Zo een geen-licentie besluit van kracht is, voor de 
volgende opties, d.w.z.: (1) voor het handhaven, 
of (2) voor het herroepen ervan. 

(4) De bepalingen van artikels een, twee, drie, vier en vif 
van deze Wet zijn mutatis mutandis van toepassing op latere 
stemmingen overeenkomstig dit artikel gehouden. 

(5) Bij alle stemmingen ingevolge dit artikel: gehouden, 
wordt de vraag aan de kiezers in zodanige vorm op de stem- 
briefjes' gesteld als de Goeverneur-generaal mocht voor- 
schrijven. 

(6) Zo het handhaven van een geen-licentie besluit aange- 
nomen wordt, blijven de bepalingen van sub-artikel (4) van 
artikel wijf van deze Wet van kracht in de kring. 

Duur van 
besluiten 
en verdere 
stem- 
mingen. 

besluit herroepen is, voor de volgende opties, d.w.z.3. 

de volgende opties, d.w.z.: (1) voor de herroeping, © 

zodanige herroeping gevoegd worden bij de stemmen ~ 

7. If a liquor option poll, or the declared result thereof 7. Indien een drank optie stemming of de verklaarde uitslag Bevoegd- _ Powers of daarvan bij uitspraak van het Hoo shtshof nieti - heid 
t . : . ; . ggerechtshof nietig ver- heid van nepurriing 3 by a Judgment of the. Supreme Pad {feclared void, the klaard wordt, kan het Hooggerechtshof desverkiezend de hof ten fresh poll, “Upreme Your allo , bi “ai m i vy 0 Inti 5 be le “|magistraat gelasten een nieuwe stemming over dergelijke Tiouwe to cause a new poll submitting similar resolutions 0 be taken.|1 osluiten te laten houden. stemming. 

8. The Governor-General may make rules (conformably| 8. De Goeverneur-generaal kan regulaties overeenkomstig Regulaties, Regulations. 
with the terms of this Act) for regulating the procedure with|deze Wet opstellen, regelende de procedure ten aanzien van respect to requisitions and the taking of - polls under this 
Act; also for providing for the recounting or .scrutiny -of 
the votes recorded at any poll when a demand is made there- 
for by not less than ten voters, who in the opinion of a 
magistrate show reasonable ground for such demand, and, 
without prejudice to the generality of the power hereby 
‘conferred, may by those rules apply for the purpose, with 
any necessary modifications, any enactments relating to 

rekwisities en het houden van stemmingen ingevolge deze 
Wet; alsook regelende het ‘opnieuw tellen of nazien van de 
stemmen bij een stemming . uitgebracht, wanneer zulks 
geéist wordt door minstens tien kiezers, die naar mening 
van de magistraat redelike gronden aantonen voor zodanig 
verzoek, en kan, zonder inbreuk op de algemeenheid van de   bevoegdbeid mits deze verleend, bij die regulaties, desnoods 
met wijzigingen, voor dit doel enige wetsbepalingen toepassen,
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parliamentary or municipal elections and to the prevention 
of corrupt and illegal practices thereat (including the penal 
provisions thereof). 

Penalty for 9, If any returning officer, presiding officer, clerk. or other 
contra-s. - . : : ar : : 
ventionsof, Olicer is guilty of any wilful act or omission in contravention 
Act by. of any of the provisions of this Act, or of any of the rules 

officials. made by the Governor-General under this Act, he shall on 
conviction in cases where no penalty is otherwise provided 
be liable to a penalty not exceeding £50, or imprisonment 
with or without hard labour for a period of not more than 
three months or to both such fine and imprisonment. 

Penalty for 10, Every person who forges or procures the forgery of 
reat ° on 2hy signature to a requisition, or alters or defaces a requisition 

requisition, Ot delivers to a local authority any requisition, knowing it 
ete. to contain signatures which have been forged, or to have 

been altered or defaced in any way, or who wilfully makes 
a false statement in a declaration on a requisition shall be 
guilty of an offence, and shall be liable, on conviction, to 
the penalty prescribed in section wine of this Act. 

Penalty for 1, Any person who contravenes or fails to comply with 
contre not 22Y provision of this Act or any regulation for the contra- 
specially vention whereof or failure to comply wherewith no penalty 

has been specially provided, shall be liable to the penalty 
prescribed by section nine of this Act. 

provided for. 

Special 192, Notwithstanding anything to the ‘contrary contained 
Been of in this Act, in any areas where the number of licences for 
certain the sale of liquor shall not, at the time of the lodging of a 
areas. requisition under this Act, exceed three in number, the 

questions shall be submitted to the voters on ballot papers 
in such form as may be prescribed by the Governor-General. 

18. Nothing in this Act shall prevent— 

(a) the sale of methylated or other spirits for use in the 
arts or manufactures under any enactment per- 
mitting such sale; or 

(b) the sale of intoxicating liquor sold for medical pur- 
- poses by a registered chemist or druggist, provided 

Savings. 

that such sale be for consumption off the. premises} 
and in pursuance of a medical prescription signed 
and dated by a registered medical practitioner, and 
that the said prescription be filed and a record of 
such sales open to the inspection of any police officer 
be kept; or 

(c) the sale by a registered chemist or druggist of wine 
exclusively for sacramental purposes to any minister], 
of religion who is authorized by the Government 
to solemnize marriage, on his certificate affirming 
that the wine is required for sacramental purposes. 

Interpreta- 
tion of : 
terms. 

14, In this Act unless inconsistent with the context— 

“area” shall mean the area of jurisdiction of a local 
authority or, in case where such area is divided|- 
into wards, and where the total*number of voters|’ 
on the whole register is not less than ten thousand, 
a ward; ; , 

* intoxicating liquor” shall mean any liquor containing 
more than two per cent. of proof spirit ; 

“Jicence” shall mean a licence for the sale of intoxi- 
cating liquor or a certificate for such licence ; 

“licensing court” shall mean any court, board or body 
lawfully empowered to grant licences ; | 

“local authority ” shall mean any municipal or borough, 
or town, or village council, town board, village 
management board, local board, local area board, or 
an elected health committee ; 

“ordinary yearly meeting.” shall mean in relation to 
a licensing court, the meeting of the court in which 
applications for renewal of annual licences expiring 
at a fixed date in each year, are considered ; 

“register”? shall mean the register or list of voters 
entitled to vote at an election of a local authority ; 

, 

t 

betreffende parlementaire of municipale verkiezingen en het 
verhinderen van korrupte en onwettige ‘praktijken daarbij, 
de strafbepalingen daarvan inbegrepen. 

9, Hen stemopnemer, voorzittende ambtenaar, klerk of Straf voor - 
andere beambte die schuldig is aan een moedwillige daad overtreding 
of verztiim in overtreding van een van de bepalingen van 4°? Wet 
deze Wet of van de regulaties door de Goeverneur-generaal peambten. 
ingevolge deze Wet opgesteld, wordt bij schuldigverklaring 
in gevallen waar geen andere straf bepaald is, gestraft met 
een boete van hoogstens vijftig pond’ of met gevangenisstraf 
met of zonder harde arbeid voor een tijdperk van hoogstens 
drie maanden, of met beide zodanige boete en gevangenisstraf. 

10. Eén ieder die de naamtekening op een rekwisitie vervalst Strat voor 
of de vervalsing daarvan verkrijgt, of een rekwisitie verandert het ver- 
of verminkt, of aan een plaatselike autoriteit een rekwisitie valsen van 
overhandigt, wetende dat dezelve naamtekeningen bevat tekening op 
die vervalst of op een of. andere wijze veranderd of verminkt rekwisitie. 
zijn, of die moedwillig een valse bewering in een verklaring 
op een rekwisitie maakt, is schuldig aan een overtreding en 
wordt bij schuldigverklaring gestraft met de straf bij artikel 
negen van deze Wet bepaald. 

J1. Hen ieder die een bepaling van deze Wet of een regulatie, Straf voor 
op de overtreding waarvan of het verzuim om te voldoen overtre- | 
waaraan geen straf bepaaldelik gesteld is, overtreedt of dingen cae 
verzuimt daaraan te voldoen, wordt gestraft met de straf bepaalde tk 
bij artikel negen van deze Wet bepaald. , 

12. Niettegenstaande het bepaalde bij deze Wet worden Biezondere 
in een kring waar het aantal licenties voor de verkoop van bepalingen 
drank tijdens de indiening van een rekwisitie ingevolge deze emwon 
Wet niet hoger is dan drie, de vragen aan de kiezers op zodanige " 
wijze op de stembriefjes gesteld als de Goeverneur-generaal 
mocht bepalen. 

18. Niets in deze Wet verbiedt— Voorbe- 
(a) de verkoop van gemethyleerde of andere spiritus houd. 

voor gebruik in de kunsten of nijverheden ingevolge 
een wetsbepaling zodanige verkoop toelatende, of: 

(b) de verkoop van bedwelmende drank voor genees- 
kundige doeleinden door een geregistreerde apoteker 
of drogist, mits dat zodanige verkoop voor verbruik 
buiten het perceel is en ingevolge een geneeskundig 
resept getekend en gedateerd door een geregistreerde 
geneeskundige praktizijn en dat bedoeld resept 
bewaard wordt en aantekening van zodanige verkopen 
gehouden wordt ter inzage van een politie ambtenaar, 
0 

(c) de verkoop door een geregistreerde apoteker of drogist 
van wijn slechts voor nachtmaalsdoeleinden aan 
een godsdienstleraar, die door de Regering gemachtigd 
is om een huwelik te bevestigen, in zijn certifikaat 
verklarende dat de wijn voor nachtmaalsdoeleinden 
benodigd is. . 

14, In deze Wet, tenzij in strijd 
tekent— 

“kring ”’ de kring van jurisdiktie van een plaatselike 
autoriteit, of waar zodanige kring in wijken verdeeld 
is, en waar het gezamenlik getal kiezers op het ganse 
register minstens.tien duizend bedraagt, een wijk ; 

“bedwelmende drank’? drank bevattende meer dan 
twee percent proefspiritus ; 

“licentie ”’ een licentie voor de verkoop van bedwelmende 
drank of een certifikaat voor zodanige licentie;_ 

“ licentiehof ” een hof, raad of lichaam, wettig bevoegd 
om licenties uit te reiken; 

“ plaatselike autoriteit ’ een municipale raad, stadsraad, 
dorpsraad, stadsbestuur of dorpsbestuursraad. plaat- 
selike bestuur, plaatselike kringsbestuur of een gekozen 
gezondheidskomitee ; 

“gewone jaarlikse vergadering” ten aanzien van een 
licentiehof, de vergadering van het. hof waarop de 
applikaties om de hernieuwing van jaarlikse licenties, 
die op een bepaalde datum in ieder jaar vervallen, 
overwogen worden; , 

~ “register” het register of de lijst van kiezers. gerechtigd 
te stemmen bij een verkiezing van een plaatselike 
autoriteit ; 

met het verband, be- Woord- 
bepaling. 
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“voter” shall mean any person entitled for the time|  “kiezer” cen persoon op het’ desbetrefferide tijdstip 

being to vote at an election of a local authority. ' gerechtigd om bij een verkiezing van een plaatselike 
: autoriteit te stemmen. 

Short title 15. This Act may be éited for all purposes as the Liquor 15. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
and dateof Option Act, 1924 and shall come into force on January 1, 
commence- 1 928. 

ment, 

First Schedule. 

Form OF REQUISITION FOR A POL. 

We, the subscribers hereto, being voters in the area 1 of 
do hereby demand a poll under the terms of the Liquor Option Act, 1924. 

en mwer- vals de Drank Optie Wet, 1924 en. treedt in werking op 1 eee ding, 
J anuarie 1928. 

Eerste Bijlage. - 

FoORMULIER voor - REKWISITIE OM EEN STEMMING. 

Wij, de ondergetekenden, kiezers in de wijk 
eisen mits deze een stemming ingevolge de Drank Optie Wet, 1924. 

  
  

Number on. 
Register. 

Name as — 
Registered. " Address. Signature. 

Naam als / Nummer op 
Naamtekening. | geregistreerd. « Adres. Register. 

  

          
Second Schedule. 

& Declaration to be made at the foot of each sheet of a requisition for 
a a poll by the person who collected the signatures on the said sheet :— 

I, A.B. of , do hereby declare that the persons 
whose names appear on this requisition signed the said requisition in 
my presence, and that such names appear on the list of registered voters 

for the area of 

A.B. 

Witness : ‘ 
.C.D.. 

' Third Schedule. 

Form oF BALLot PAPER. 

Ballot paper for area ‘of 

  

Continuance Resolution. 
(Means that the powers and discretion of the 

licensing court shall remain’ unchanged). 
  

Reduction Resolution. 
(Means that the number of licences for the sale of 

intoxicating liquors shall be reduced by one quarter 
in accordance with the provisions of the Act). 
  

No Licence Resolution. ; 
(Means that no licence for the sale of intoxicating 

liquors shall be granted until and unless this resolu- 
tion be superseded at’ a further poll).-   
  

Indicate your vote by marking X in the right-hand space opposite the 
resolution for which you vote. You have one vote and may vote for 
one resolution only. If you vote for the No Licence Resolution and that 
resolution is not carried, your vote will then be counted as a vote in 
favour of the Reduction Resolution. 

Tweede Bijlage. 

Verklaring te worden afgelegd aan het ondereind van ieder vel van een 
rekwisitie om een stemming door de persoon die de naamtekeningen 
op bedoeld vel verkreeg:— — 

Ik, A.B. van verklaar mits deze dat de personen 
wier namen op deze rekwisitie: veorkomen bedoelde rekwisitie in mijn 
tegenwoordigheid tekenden ‘en dat zodanige namen voorkomen op de 
lijst van geregistreerde kiezers voor de ring. . 

Getuige : 
C.D. 

Derde Bijlage. 

FoRMULIER VOOR STEMBRIEFIJE. 

Stembriefje voor de kring 
  

Beslutt tot voortduring. 
(Betekent dat de bevoegdheden en diskretie van 

_ het Licéntiehof onveranderd blijven). . 
  

Bestuit tot vermindering. 
(Betekent dat het aantal licerities voor de ver- 

-koop van bedwelmende drank een vierde verminderd 
_. zal worden overeenkomstig de bepalingen van de 

Wet). 
  

‘Geen-licentie besluit. 
(Betekent dat geen licentie voor de verkoop van 

bedwelmende drank uitgereikt zal worden totdat en 
tenzij .dit besluit vervangen wordt bij, een verdere 
stemming). 
    

Duid uw stem aan door.“‘ X ” te plaatsen in de ruimte aan de rechter- 
zijde tegenover het'besluit waarvoor u stemt. U heeft één stem en kan 
slechts voor één besluit stemmen. Indien u voor het geen-licentie be- 
sluit stemt en dat besiuit wordt niet aangenomen zal uw stem geteld   worden als cen stem ten gunste van het besliit tot vermindering.
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Preamble. 

Abolition of 
Jan Fouries 
Kraal Irri- 
gation 
District ; de- 
volution of 
‘rights and 
liabilities of 
board of said $ 

BILL, 
To provide for the abolition of the Jan Fouries Kraal 

-Irrigation District and the assumption ‘by the 

Kamanassie Irrigation Board of the rights and 

liabilities of the Jan- Fouries Kraal Irrigation 

Board; to make special provision as to water| 

rights, the distribution of water and the levying 

of rates for irrigation purposes within the Kama-} 

nassie ‘irrigation district, and for other matters 

arising out of or incidental to such purposes. | 

(To be introduced by the Mintst=r OF LAnps.) 

  
  

. : i 

HEREAS the Kamanassie Irrigation District’ was consti- 

tuted by Proclamation No. 48 dated the twenty-third day 

of February, 1917 : : 

Awp werpas the Jan Fourieskraal Irrigation District’ was 

constituted by Proclamation No. 65 dated the twentieth day 

of March, 1917 : \ 

AND WHEREAS the area of the Kamanassie Trrigation District 

was enlarged by Proclamation No. 209 dated the fifth day, of 

December, 1917, so as to include the Jan Fouries Kraal 

Irrigation District : _ 

AND WHEREAS it is desirable that the Jan Fouries Kraal 

Irrigation District should cease to exist and that the rights and 

liabilities of the Jan Fouriés Kraal Irrigation Board should: be 

assumed by the Kamanassie Irrigation Board: , : 

Awp WHEREAS loans for irrigation purpose have been and are 

being advanced by the Government to the Jan Fouries Irriga- 

tion Board and the Kamanassie Irrigation Board : | 

AND WHEREAS it is necessary to make special provision to|’ 

meet obligations incurred by thé Jan Fouries Kraal Irriga- 

tion Board and incurred or to be incurred by the Kamanassie 

Irrigation Board by reason of such loans or otherwise, and| for 

that purpose to authorize the levying and collection of special 

irrigation rates including differential rates : oF 

Anp WHEREAS it is desirable that the Kamanassie Trrigation| 
. |ingsdistrikt in wijken zou worden verdeeld : 

District should be divided into wards : | 

AND WHEREAS, with a view to avoiding litigation it is neces- 

sary to make special provision for a definition of water rights 

and the distribution of water within the Kamanassie Irrigation 

District as thus enlarged, and for this purpose to confer special 

powers upon the Kamanassie Irrigation Board, the Director of 

Irrigation and the Water Court : | 

: |. 
; ot | 

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

the Senate and the House of Assembly of the ‘Union o 

South Africa, as follows :— Coo Sf 

1. (1) Upon a date to be fixed by the Governor-General by 

proclamation in the Gazette (hereinafter, called the fixed date) 

the Jan Fouries Kraal Irrigation District constituted in terms 

of section eighty-one of the Principal Act by Proclamation No. 

65 dated the twentieth day of March, 1917, shall cease to exist. 

(2) The boundaries of the Kamanassie Irrigation District ¢on- 

stituted in terms of section eighty-one of the Principal Act by 

district upon Proclamation No. 48 dated the twenty-third day of February, 

Board of 
Kamanassie 
Trrigation 
District. 

1917, shall be as described in the annexure to Proclamation 

No. 209 dated the fifth day of December, 1917. : yj 
i 

(3). Upon and after the fixed date all and ‘several| the 

obligations lawfully contracted by the Jan Fouries Kraal 

) J = . , 

WETSONTW ERP 
Om voorziening te maken voor de opheffing.van het 

‘Jan Fouries Kraal Besproeiingsdistrikt en de 
overname door de Kamanassie Besproeiingsraad 
van de rechten en schulden van de Jan Fouries 
Kraal Besproeiingsraad, om speciale bepalingen 
te maken ten opzichte van waterrechten, de ver- 
deling van water en de heffing van belastingen 
-voor. besprceiingsdoeleinden in het Kamanassie 
Besproeiingsdistrikt, en voor andere aangelegen- 
heden voortspruitende uit of verwant aan zulke 
doeleinden. 

  
  

(Le worden ingediend door de MintsteR van LaNDEN.) 

  

ADEMAAL het Kamanassie Besproeiingsdistrikt ingesteld 
_ werd door Proklamatie No. 28 gedateerd de drie en 

twintigste dag van ,Februarie 1917: 
En NapDEMAAL het Jan .Fouries ‘Kraal Besproeiingsdistrikt 

dag van Maart 1917: 
EN NADEMAAL de omvang van 

de vijfde dag van December 1917 door de insluiting daarin 
van het Jan :-Fouries Kraal Besproeiingsdistrikt : - 

EN WADEMAAL het wenselik is dat het Jan Fouries Kraal 

en schulden van de.Jan Fouries Kraal Besproeiingsraad 
overgenomen Zullen. worden door de Kamanassie ‘Besproeiings- 
raad : 

Ew wapEmMaaL door de Regering leningen voor besproeiings- 
doeleinden verstrekt zijn en worden aan de Jan Fouries Kraal 
Besproeiingsraad en de Kamanassie Besproeiingsraad : 

om de schulden gemaakt door de Jan Fouries Kraal Besproeiings- 

raad, en gemaakt of te worden gemaakt door de Kamanassie 
Besprociingsraad ter zake van zulke leningen of anderszins 
te dekken en de heffing en inning van speciale besproeiings- 
belastingen met inbegrip van differentiéle belastingen voor 
dat doeleinde te machtigen : 

EN NADEMAAL het wenselik is dat het, Kamanassie Besproei- 

En napEmaaL met het doel om gerechtszaken te vermijden 
het nodig is om speciale bepalingen te maken omtrent een 
verklaring van waterrechten en de verdeling van water in het 
Kamanassie Besproeiingsdistrikt zoals aldus vergroot en 
voor dat doeleinde speciale bevoegdheden aan de Kamanassie 
Besproeiingsraad en de Direkteur van Besproeiing en het 
Waterhof te verlenen : a , 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika 
als volgt :— 

1. (1) Op een -datum door de Goeverneur-generaal bij 
proklamatie in de Staatskoerant te worden vastgesteld (hierna 
genoemd de vastgestelde datum) houdt het Jan Fouries Kraal 
Besproeiingsdistrikt ingesteld in termen van artikel een en 
tachtig van de Hoofdwet door Proklamatie No, 65, gedateerd 
de twintigste dag'-van Maart 1917, op te bestaan. 

(2) De grenzen van het Kamanassie Besproeiingsdistrikt 
ingesteld in termen van artikel een en tachiig van de Hoofdwet 
door. Proklamatie. No. 48, gedateerd de. drie. en twintigste 

dag van Februarie 1917 zijn die, zoals beschreven in de Bijlage 
van Proklamatie No, 209 gedateerd de vijfde dag van December 
1917. a , ' 

(3) Open na de vastgestelde datum komen al de onder- 
scheidene schulden wettig aangegaan door de Jan Fouries   

Konsiderans. 

ingesteld werd door-Proklamatie No. 65 gedateerd de twintigste : 

_ EN Q het Kamanassie Besproeiiiigs- 
distrikt vergroot werd door Proklamatie No. 209, gedateerd . 

Besproeiingsdistrikt zal ophouden te bestaan en dat de rechten - 

EN NADEMAAL het nodig is om Speciale bepalingen te maken . 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de ‘Koning, de 

Opheffing 
van het Jan 
Fouries 
Kraal 
Besproeiings 
Distrikt. 
Overdraging 
van rechten 
en schulden 
van Raad 
van het 
genoemde 
distrikt op - 
de Raad van 
het 
Kamanassie 
Besproeiings 
Distrikt,



  

xii. UNION GAZETTE EXTRAORDINARY; : 20TH DECEMBER, 1923.. - 

Irrigation Board shall be borne by and be deemed to be part|Kraal Besproeiingsraad ten laste van en worden geacht deel of the obligations of the Kamanassie Irrigation Board, and|uit te maken van de schulden van de Kamanassic i‘Besproeiings- all and several the rights of the former Board shall be vested|raad en worden alle onderscheidene rechten van de ecerst- in the latter. genoemde raad gevestigd in de laatstgenoemde raad. 
- 7 '(4) Geen bepaling in deze Wet vervat wordt geacht de (4) Nothing in this Act contained shall be deemed to limit bevoegdheid van de-Goevernéur-generaal krachtens sub-artikel ‘the power of the Governor-General under sub-section (2) of (2) van artikel een en tachttg van de Hoofdwet -te -beperken ‘ section eighty-one of the Principal Act hereafter to alter the om hierna de grenzen van het Kamanassie Besproeiings- boundaries of the Kamanassie Irrigation District. distrikt te wijzigen. 

- 2. Voor de doeleinden van aflossing van de schulden van Bevoegd- 
Power of 2. For the purposes of discharging the liabilities of the Jan|de Jan ‘Fouries Kraal Besproeiingsraad ‘krachtens sub-artikel heden nessio Kamanassio Fouries Kraal Irrigation Board vested in the Kamanassie Trriga:|(3) van artikel een van deze Wet in de Kamanassie Besproeiings- Raad ten 
Board in *¢ion Board under sub-section (3) of séction one of this Act, the|raad gevestigd, kan de Kamanassie Bespro¢iingsraad speciale opzichte van respect, of Kamanassie Irrigation Board may, in respect of irrigable areas|belastingen heffen ten opzichte van besproeibare gronden in schulden van 
of Jan within that portion of its district which comprised the Jan|dat gedeelte van zijn distrikt, dat het Jan Fouries Kraal yan Rouries 
Fouries Fouries Kraal district, as such areas are scheduled at the fixed|distrikt vormde,. zoals zulke gronden ingelijst zijn op de _ Kraal Board. gate, levy special rates: Provided that no such special rates|vastgestelde datum: Met dien verstande dat geen speciale — 

shall be imposed for the purpose of meeting any liability|belastingen geheven worden voor het doeleinde om een schuld 
incurred to the Government in respect of any irrigation loan tojaf te lossen aan de Regering verschuldigd uit hoofde van 
the Jan Fouries Kraal Irrigation Board made before the fixed|2en besproeiizigslening aan de Jan Fouries Kraal. Besproeiings- - 
date and payable thereafter. - jraad toegestaan véér de vastgestelde datum en betaalbaar 

. _  ,|daarna, Alle aansprakelikheid ten opzichte van zulk een 
Any liability in respect of such loan shall be deemed to have|lening wordt geacht door de Kamanassie ‘Besproeiingsraad 

been incurred by the Kamanassie Irrigation Board, and shalllaangegaan te zijn en voorziening wordt daarvoor gemaakt 
be provided for out of the proceeds of any general rate imposed |uit de. opbrengsten van cen algemene belasting door de raad 
by the Board under the authority of the Principal Act or anylopgelegd krachtens de machtiging van de Hoofdwet of een 
amendment thereof. : wijziging daarvan. oo 

3. Niettegenstaande de bepalingen van artikel een van Belastingen 
Rates 3. Notwithstanding the provisions of section one of this Act,|Jeze Wet blijven alle verplichtingen waarvoor op de vast- potaalbaar 
payable by all obligations to which upon the fixed date owners of land gestelde datum elgenaars van grond in het Jan,Fouries Kraal eigenaars in 
Jee aries Within the Jan Fouries Kraal Irrigation District were liable|Besproeiingsdistrikt aansprakelik waren op grond van be- het Jan 

Jan jouries by reason of rates levied by the Jan Fouries Kraal Irrigation|lastingen geheven door de Jan F ouries Kraal Besproeiings- Fouries 
District to Board or by the Kamanassie Irrigation Board shall continue|aad of door de'Kamanassie ‘Besproeiingsraad bestaan en zijn Distrikt aan Kamanassie to exist and shall be due to the Kamanassie Irrigation. Board,|2an de _Kamanaasie -Besproeiingsraad verschuldigd en geen yamanassio Board. and no such obligation shall be deemed to be invalid by reason |2odanigé verplichting wordt geacht ongeldig te zijn ter zake Read. 

of its having been imposed by the Kamanassie Irrigation Board. 

Setting aside 4, Notwithstanding anything in the Principal Act of any 
of existing other law, all existing rights to the use of the water of the 

rights within Olifants and Kamanassie Rivers within the district, whether 
and Jan normal flow or surplus water, and all ¢ontracts, agreements, 
Fouries awards and judgments, and all acquisitions by prescription, 
Kraal inheritance, succession or in whatever other legal mode, deter- 
Districts = mining or regulating turns of water leading and methods and Settlement 2 ; 
of rights by quantities of user, are hereby set aside and nullified ; and here- 
Kamanassie after all rights within the District to the use of the water of the 
Board. said Rivers shall be vested in and controlled by the Board 

thereof and the method of distribution determined by it in 
accordance with the provisions of this Act, but nothing in this 
section shall affect any existing right to the use of water for 
the generation of power. . 

Division of 5. (1) The District shall, for the purposes of this Act, be 
district into divided into two wards—one (hereinafter styled Ward No: 1) 
wards, comprising the farms Kamanassie, Hottemskloof, Kamnatie- 
Represonta- loop, and that portion of .Roodeheuvel lying south of the 
wards upon Olifants River, and the other (hereinafter styled Ward No. 2) 
Board. comprising the remainder of the District. 

(2) The following provisions shall apply in respect of the 
membership of the Board :— - 

(a) At the elections in the years 1924 and 1925, to replace 
the three members whose terms of office respectively 

* expire in'those years, one member shall bé elected to 
represent, Ward No. 1 and two members to represent 
Ward No. 2. 

(b) At the election in the year 1926. to replace the three 
members whose terms of office expire’ in that year, 
three shall be elected to represent: Ward No. 2. 

(c) A member subsequently elected or elected in the place 
of any member vacating office after the election of 

dat hij door de’ Kamanassie :Besprociingsraad opgelegd is. 
4. Niettegenstaande een of andere bepaling van de Hoofd- Teniet- 

wet of enige andere wet, worden alle bestaande rechten op doening van. 
het gebruik van het-water van de Olifants en’ Kamanassie waterrechten 
rivieren in het distrikt, hetzij normale stroming of surplus in de 
water, en alle overeenkomsten, kontrakten, uitspraken en Kamanassie 
vonnissen, en alle verkrijgingen door verjaring, erfenis, op- Ta. Fouri 
volging of welke andere wettelike wijze ook, waarbij beurten Krasl ourz0s 
van waterleiding en wijzen en hoeveelheden van het gebruik Distrikten, 
geregeld of bepaald zijn, bij deze te niet gedaan en gekan- 6n vast- 
selleerd; en worden na deze, alle rechten in het distrikt stelling “ioc 
op het gebruik van het ‘water van de gezegde rivieren gevestigd Kamanacsic. 
in en gekontréleerd door de raad daarvan en de wijze van Raad, 
verdeling door hem geregeld overeenkomstig ‘de bepalingen 
van de Wet, maar geen bepaling van dit artikel doet afbreuk 
aan een bestaand recht op het gebruik van water voor de 
voortbrenging van ‘krackt, 

5. (1) Het distrikt wordt voor de doeleinden van deze Vordeling 
Wet verdeeld in twee wijken, de ene (hiernagenoemd wijk ven distrikt 
No. 1) omvattende de plaatsen Kamanassie, Hottomskloof, Vonaiken- 
Kamnatieloop, en dat gedeelte van Roodeheuvel dat ten woordiging 
zuiden van de Olifantsrivier ligt, en de andere (hierna ge- van wijken 
jioemd wijk No. 2) omvattende het overblijvende gedeelte op Raad. 
van het distrikt. 

(2) De volgende bepalingen zijn van toepassing. ten op- 
zichte van het lidmaatschap van de raad:— 

(a) Bij de verkiezing in de jaren 1924 en 1925, om de 
drie leden, wier ambtstijden respektievelik in die 
jaren aflopen, te vervangen, wordt één lid gekozen 
om wijk No. 1 te vertegenwoordigen en twee leden 
om wijk No. 2 te vertegenwoordigen. 

(b) Bij de verkiezing in hét jaar 1926 om de drie leden 
wier ambtstijden in dat jaar aflopen te vervangen, 
worden drie leden gekozen om wijk No. 2 te vertegen- 
-woordigen, . 

(c) Hen lid dat daarna.gekozen wordt of gekozen wordt 
. in .de-plaats van een aftredend lid na de verkiezing   van 1924, vertegenwoordigt die wijk, welke door
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1924 shall represent that ward which was represented 
by the member in whose place he is elected.’ - 

Schedule of 6. (1) As soon as practicable the Board shall frame a schedule 
irrigable of irrigable areas in terms of section ninety of the Principal Act. 
areas. 

(2) Such schedule shall include all land within the district 
capable of being cultivated and on to which water could be 
led from canals and furrows running out of the Kamanassie 
or Olifants River whether or not. such land be irrigated or 

. irrigable from any tributary of either of such river. 

_ (3) In the event of the Board not having framed such 
schedule before the thirtieth day of September, 1924, ‘the 
Director shall be empowered to frame it in whatever manner 
appears to him to be equitable. , : 

Determina- - 
tion of 
rights to the 
use of water 

°%, (1) In determining and ‘controlling the right. to the use 
of water and the method of distribution the Board shall, as 

nearly as may be reasonably practicable, apportion and dis- 
and the tribute to each defined piece of land in the schedule of irrigable 
method of areas so much of the whole available supply under its control, 
distribution measured or estimated by it over such periods as it may 
py the determine, as will represent an equal uniform depth over the 

extent of the remaining area (as defined in sub-section (2) of 
this section). 

(2) The remaining area shall be— 

(a) in the case of lands which did not derive any water 
from any of the tributaries or by means of canals,| 
furrows or pumps out of the Kamanassie River, 
before the twenty-third day of February, 1917, the 
whole of the scheduled area ; 

(b) in the case of lands which derived any water from any 
of. the tributaries or by means of canals, furrows or 
pumps out of the. Kamanassie River -before the 
twenty-third day of February, 1917, the balance of 
the scheduled area after deducting the abatement area 
determined in manner hereinafter stated. 

(3) (a) The expression. ‘‘ Kamanassie area ’’ means thé lands 
within the district that were irrigated by means of 
canals, furrows or pumps out of the Kamanassie 
River prior to the twenty-third February, 1917. : 

The abatement area for each defined piece of land 
within the Kamanassie area shall be estimated in the 
following manner :— 

It is hereby declared. that the Kamanassie River 
has a normal flow. The value of the normal flow of 
the Kamanassie River naturally available from time 
to time within the Kamanassie area, at the point 
where the Kamanassie River flows into the storage 
dam, shall be determined by agreement between’ the 
Board and the owners of not less than two-thirds of 
the Kamanassie area, as a proportion of the total 
supply available from normal flow and surplus water. 
If this proportion be not so determined by agreement 
before the 1st January, 1925, the Water Court shall 
determine such proportion; and in accordance with 
such determination whether by agreement or by 
judgment, the Board shall in consultation with’ the 
Director proceed finally to fix the abatement area 
by multiplying each scheduled area by the fraction 
shown by such proportion, and such abatement areas 
shall be recorded with the ordinary schedules. 

i) 

(4) The abatement area for each defined piece of land outside 
the Kamanassie area shall provisionally be the estimated area 
which could prior to the twenty-third day of February, 1917, 
derive from any of the tributaries, by means of canals existing 
on that date, a supply of water equal in value to the estimated 
average supply available from all sources for all scheduled lands 
in the district by means of those canals and existing or ‘pro- 
posed works approved by the Board: Such supplies prior to 

het lid vertegenwoordigd werd, in wiens plek hij 
verkozen is. 

6. (1) De raad stelt zo spoedig mogelik een lijst van be- 
sproeibare gronden in termen van artikel negentig van de 
Hoofdwet op. 

(2) Zulke lijst omsluit alle gronden in het distrikt die 
bebouwbaar zijn en waarheen water geleid.zou kunnen worden 
uit kanalen of voren uit de, Kamanassie- of Olifantsrivier, 

hetzij al dan niet zulke grond besproeid is of besproeibaar is 
uit een zijstroom van een van de twee rivieren. 

(3) In geval dat de raad geen zodanige lijst opgesteld heeft 
véér. de dertigste dag van September 1924, is de Direkteur 
gemachtigd om dezelve op te stellen op een of andere wijze. 
zoals hem billik toeschijnt. ° . 

7. (1) Bij de bepaling en kontréle van het recht op het Bepaling) . 
gebruik van water en de wijze van verdeling, kent de raad ca nie 
zo nauwkeurig ‘als redelikerwijze doenlik is aan elk bepaald hot gebruik 
stuk voorkomende in de lijst van besproeibare gronden toe van water en 
en verdeelt onder dezelve zoveel van de gehele beschikbare van de wijzo 
hoeveelheid water onder zijn kontréle, door hem gemeten verdeling 
of geschat over zulke tijdvakken als hij mocht vaststellen, door do 

als een gelijke uniforme diepte voorstelt over de uitgestrekt- Raad. 
heid van de overige gronden (zoals gedefinieerd in sub-artikel 
(2) van dit artikel). 

(2) De overige gronden bestaan uit— - 
(a) in het geval van gronden die védr de drie en twintigste 

dag van Februarie 1917, geen water ontvingen uit 
een van de zijstromen of door middel van kanalen, 
voren of pompen uit de Kamanassie rivier, alle 
ingelijste gronden ; ; 

(b) in het geval van gronden die véér de drie en twintigste 
dag van Februarie 1917, water ontvingen uit een 
van de zijstromen of door middel van kanalen, voren 
of pompen uit de Kamanassierivier de overige gronden 
van de ingelijste gronden na aftrek van de alslag 
oppervlakte, die op de hierna vermelde wijze bepaald 
wordt. 

(3) (a) Onder ‘‘ Kamanassiegebied ” wordt verstaan de 
gronden in het distrikt die véér de drie en twintigste 
dag van Februarie 1917 besproeid werden door 
middel van kanalen, voren of pompen uit de Kama- 
nasslerivier ; 

(b) de afslag oppervlakte van elk bepaald stuk grond 
in het Kamanassiegebied wordt berekend op de 
volgende wijze :— 

Het wordt hierbij verklaard dat de Kamanassie- 
rivier een normale stroming heeft. De waarde van 
de normale stroming van de Kamanassierivier naar 
de-natuur van tijd tot tijd beschikbaar’ in het 
Kamanassiegebied, op het punt waar de Kamanassie- 
rivier in de bewaringsdam vloeit, wordt bij overeen- 
komst bepaald tussen de raad en de eigenaars van 
niet minder dan twee-derden van het Kamanassie- 
gebied bij wijze van een verhouding tot de totale 
beschikbare hoeveelheid van normale stroming en 
surpluswater. Indien deze verhouding niet aldus 
véér de eerste Januarie 1925 bij overeenkomst 
vastgesteld is, bepaalt het Waterhof zulke verhouding ; 
en overeenkomstig zulke bepaling, hetzij bij over- 
eenkomst of door vonnis, stelt de raad in overleg 
met de Direkteur finaal de afslagoppervlakte vast 
door de oppervlakte van elk ingelijst stuk grond 
te vermenigvuldigen met de breuk zoals daargesteld 
door zulke verhouding, en zulke afslagoppervlakten 
worden bewaard met de. gewone lijsten. 

(4) De afslagoppervlakte van elk bepaald stuk grond buiten 
het Kamanassiegebied is voorlopig.de geschatte oppervlakte, 
die véér de drie en twintigste dag van Februarie 1917, uit 
een van de zijstromen, door middel van kanalen bestaande 
op die datum een hoeveelheid water ontvangen kon in waarde 
gelijkstaande met de geschatte gemiddelde hoeveelheid be- 
schikbaar uit alle bronnen voor alle ingelijste.gronden in het 
distrikt door middel van die kanalen en bestaande of ont- 

Lijst van 
besproeibare 
gronden. 

  worpen werken door de raad goedgekeurd. Zulke hoeveel- —
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heden uit de zijstromen véér de gezegde datum -worden ge- 
schat door het gemiddelde over :een aantal jaren te nemen, 
maar bij het opmaken van de schatting worden abnormale 
vloeden niet in aanmerking genomen. Een overeenkomst 
omtrent de verdeling-van water uit een van de zijstromen 

a . ; oy wettig bestaande ten tijde van de invoering van deze Wet 
(5) The Board shall frame the provisional list of abatement|wordt in aanmerking genomen.’ _ 

areas outside the Kamanassie area within twelve months of the| (5) De raad stelt de :voorlopige lijst van’ de afslagopper- 
framing of the schedule of irrigable areas in terms of section|vlakten buiten het Kamanassiegebied op binnen twaalf maanden 
sia of this Act, and thereafter shall, by notice in the Gazetteina de opstelling van de :lijst:.van besproeibare gronden. in- 
and.a local newspaper given at Iéast fourteen days before the|gevolge artikel zes van deze. Wet, en stelt daarna bij kennis- 

- date fixed, appoint a day, time and place for the hearing. of geving in de Staatshoerant en een plaatselik nieuwsblad ten 
objections. At the time and place so appointed the Board;|minste veertien’ dagen voor de vastgestelde datum, een dag, 
sitting as a court, shall hear and consider objections to thejtijd en plaats vast voor het verhoor van objekties. “Op de 
provisional list, and as soon as practicable thereafter the Board|aldus vastgéstelde tijd--én‘ plaats verhoort ‘en’ overweegt ‘de 

* shall frame a final list of abatement areas outside the Kama-|raad zittende als een hof objekties-tegen de voorlopige’lijst, 
‘nassie area, which shall be recorded with the ordinary schedules./en stelt de raad zo spoedig mogelik daarna een finale lijst 
Any owner may at.that hearing, but not thereafter, notify ajvan.afslagoppervlakten ‘buiten het Kamaiidssiegebied.op, die >. .~ 
claim. to have his abatement area revised after the thirtieth/met de:gewone lijsten bewaard worden. «Een eigenaar kan 
day of June, 1936, as hereinafter provided: bij dat verhoor:maar niet daarna kennis*geven van aanzdek 

'’ (6) If the Board fails to frame the final list of abatement om zijn afslagoppervlakte herzien te hebben na de dertigste 
". areas before the first day of January, 1926, the Director shall dag van Junie: 1936, zoals hierna bepaald. aa : ~ |: (6) Indien de raad-in’ gebreke blijit om de finale lijst van ~~ 

frame the list in w hatever manner appears to him to be equit- afslagoppervlakten véér de eerste dag van Januarie 1926, 
able, and such list shall be valid until revised, as provided’in op te stellen, stelt de Direkteur de lijst op, op zodanige wijze _ sub-section (7) of this Section. i als hem. billik toeschijnt en zulke lijst zal geldig wezen totdat 

(7) In respect’ of all lands appearing-on any final list framed |hij herzien is zoals bepaald in sub-artikel (7) van dit artikel. 
by the Director in terms of sub-section (6) of this section, and|_ (7) Ten opzichte van alle ‘gronden voorkomende op een 
in respect of any land for which a revision of abatement area/finale lijst-door de Direkteur in termen van sub-artikel (6) 
has been claimed in terms of sub-section (5) of this section, the|¥an ‘dit artikel opgesteld en ten opzichte van allé gronden 
Board shall erect and maintain in the tributaries‘and in any|W@arvoor. een -herziening van afslag ‘oppervlakte aangezocht 
furrows leading therefrom such gauges as may be deemed ‘by|!8 in’ termen ‘van sub-artikel (5) yan dit artikel, richt de raad 
the Director to be necessary for fairly determining the extent|Zulke peilen als door de Direkteur nodig geacht mogen worden 
of abatement area.. As soon as practicable after the thirtieth|ten .einde. de uitgestrektheid’ van de afslagoppervlakte op 
day of June, 1935, the Director shall tpon‘ consideration of such|Pillike wijze te bepalen in de zijstromen en alle voren daaruit 
gauges, determine whether he will, and if so to what extent, leidende op, en. onderhoudt dezelve. Zo spoedig mogelik na 
revise the final list of abatement areas, and his‘revision shall;de. dertigste dag van Junie 1935, bepaalt de Direkteur na be final. co, oo - . joverweging van zulke.peilen of hij de finale lijst van afslag- 

- we, pe, . . joppervlakten-zal herzien en zo ja, in hoeverre,.en zijn her- 
(8) In order to defray the expense of erecting and maintain- ziening is finaal. - . ; 

ing the said gauges, the Board may levy an additional rate|’ (8) Ten einde onkosten van oprichting en onderhoud van 
upon owners with whom no agreement.as to the abatement|de gezegde peilen te dekken, kan de raad een verdere belasting 
area has been arrived at.. - ‘ " [hefien van éigenaars met wie geen schikking met betrekking 

tot dé afslagoppervlakte getroffen is. , 

the said date from the tributaries shall bé-estitmated on averages 
over a number of years, but in the framing of the estimate 
‘abnormal floods shall be excluded. - Any arrangement for the 
division of water of any of the tributaries lawfully existing at 

_ the commencement of this Act shall be taken into consideration, 

Right of 8. The Board shall have the right to use all existing works 8. De raad heeft het recht om alle bestaande werken in Recht van Board to use in the district without compensation. het. distrikt te ebruiken zonder sch del tell; Raad om existing : an " © § Selraceloosstelling. bestaande works, . ote : Coe ‘ . : : . werken te Registration 9. Notwithstanding anything contaihed in section one Ss gebruiken. 

onde . hundred and fifteen of the Principal Act or in any other law,| g-° Niettegenstaande eén bepaling vervat in artikel honderd Registratie udes. - any agreement made between the Board and any owner en vijftien van ‘de Hoofdwet of in enige andere wet, wordt yan servi- 
within its district.in respect of any servitude within such dis- een overeenkomst, aangegaan tussen de raad en een eigenaar 
trict shall be registered by the Board in such manner 48 Malin zijn distrikt ten opzichte van een servituut in zulk distrikt, 
be approved by the Minister, and any such registration shall; door de raad ‘geregistreerd op zulke wijze als door de Minister . a8 regards the parties to the agreement and their. successors, |mocht worden goedgekeurd en zulke registratie heeft ten 
have the same effect as a registration of the agreement in thelsiohte van: de partij en tot de overeenkomst en hun op- 
‘deeds registry. me volgers hetzelfde effekt als cen registratie van overeenkomst 

in het Registratie Kantoor van Akten. . 
10, (1) Alle gronden in de lijst van besproeibare gronden Wijze van 

in het distrikt opgenomen worden voor doeleinden van be- belasting 
lasting in de volgendé klassen verdeeld:— ingelijsta 

(a) Oude gronden, dat wil zeggen, het Kamanassie- gronden. 
‘gebied ‘zoals te voren gedefinieerd en alle gronden die 

. : ~"** besproeid werden uit karialen komende uit de Olifants- tributaries between the first.day of January, 1907,|. - ''; Hivier of ‘de. zijstromen, tussen de eerste dag van and the twenty-third day of February, 1917; J ie 19 ws ee 
(6) new lands, that is to say, any lands not included in| - Februarie hol de dtie en twintigste dag van 

the above class. . . 

Method of 10. (1) All land included in the schedule of irrigable areas 
rating of | within the District shall be divided for rating pur poses into the’ 
scheduled following classes :— Co 

. (a) Old lands, that is to say, Kamanassie area as herein- 
before defined and any lands which had been irrigated]. . 
from-canals-running out of the Olifants River or thel.*: 

(6) nieuwe gronden, dat wil zeggen, alle gronden niet 
' . in de voorgaande klas ingesloten: 

(2) De raad bepaalt: zo spoedig mogelik de grootte en ligging 
van gronden vallende onder een van dezé twee Klassen, ten’ 
opzichte van ‘elk bepaald stuk grond in. de lijst-van besproei- 
pare ‘gronden gbgenomen. _Invhet’ geval dat ‘de raad geen _ CeberD . zodanige:‘ bepaling gedaan heeft bij. -de dertivste’ dag van .. the determination shal] be.made by.the Director. :.... ao 30 .2| Fonte 1925, ‘geschiedt- dezelve-door de’ Divektere.” oe. : 

_. (2) In respect of each defined piece of land included in the| - 
_schedule of irrigable. areas, the Board shall determine as soon 
as practicable the extent and situation of land falling under.any, 

. of these two classes. In the event-of the Board not having 
made such determination: by the thirtieth, day-of June, 1925,  



Application 
of the. 
provisions of 
Act No. 8 of 
1912 -and 
more 
especially 
those in 
respect of 
rates 
imposed 
under this 
Act. 

Interpreta- 
tion of 
terms, 

Short title. 

The determination shall be recorded in the schedule of 

irrigable areas, and shall not be altered except with the approval 

of the Director. 
; 

(3) For the purpose of meeting the expenditure incurred or 

to be incurred by the Board, save any expenditure for which 

owners within the Jan Fouries Kraal District are specially made 

liable under sections two and three of this Act, every morgen of 

land which appears upon the schedule of the irrigable areas 

shall be rated, but for every defined area of land which has an 

abatement area, the total sum payable by the owner in respect 

of rates shall be calculated on the extent of the remaining area 

only, according to the rate applicable to the class of land to 

which it belongs, in the following manner :— 

(a) For old lands defined in paragraph (a) of sub-section 

. (1) of this section, a basic rate per morgen of remaining 

_ area, ; , 

(b) for new lands defined in paragraph (6) of sub-section 

(1) of this section, double the basic rate ; 

(4) Until the lands are classified and the abatement areas 

are fixed, the irrigation rate shall be assessed by the Board at 

a uniform sum per morgen of the schedule of irrigable areas. 

(5) The specified rateable lands referred to in the Irrigation 

Works (Special Loans) Act, 1917, shall, in respect of the 

Kamanassie Irrigation District, be all lands appearing in the 

schedule of irrigable areas. 

11. Where not in conflict with this Act, all and several, the 

provisions of the Principal Act and mote especially of sections 

seventy, ninely-three, one hundred and twenty-four and one 

hundred and twenty-sia, and of any amendments of such provi: 

sions shall mutatis mutandis be applicable to the District. 

12, In this Act— 

(a) the expression “ Principal Act” means the Irrigation 

and Conservation of Waters Act, 1912, (Act No. 8 of 

1912) and any amendments thereof; and any expres- 

sion used in the Principal Act shall, when used in this 

Act, bear the meaning assigned to it in the Principal 

Act. 
(b) Unless inconsistent with the context— 

“the Board ” means the Kamanassie Irrigation 

Board ; . 

“ the District ’ means the Kamanassie Irrigation Dis- 

trict as defined in sub-section (2) of section one 

of this Act or as altered in future ; 

“the Tributaries” means the Grobbelaars, Wynands 

and Vlei Tributaries on the right bank of the 

Olifants River, and the Klip, Kandelaars and 

-Moeras Tributaries on the left bank of that river. 

18. This Act may for all purposes be cited asthe Kamanassie 

Irrigation District Act,.1924. 

“UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 20TH ‘DECEMBER, 1923. . 

é 

De bépaling wordt aangetekend op de lijst van besproei- 

bare gronden en wordt niet gewijzigd tenzij met de goed- 

keuring van de Direkteur. 
(3) Voor het doeleinde van dekking van de onkosten door 

de raad gemaakt of te worden gemaakt, behalve de onkosten 

waarvoor de eigenaars in het Jan Fouries Kraal distrikt 

speciaal aansprakelik zijn krachtens artikels fwee en drie 

van deze Wet, wordt elke morgen grond die op de lijst van 

besproeibare gronden voorkomt belast, maar ten opzichte 

van elk bepaald stuk grond dat een afslagoppervlakte heeft, 

wordt het totale bedrag door de eigenaar als belasting be- 

taalbaar berekend slechts op de uitgestrektheid van de overige 

grond, overeenkomstig de schaal van belasting toepasselik 

op de klasse van gronden waartoe hij behoort op de volgende 

wijze :— 
(a) Ten opzichte van oude gronden zoals gedefinieerd in 

paragraaf (a) van sub-artikel (1) van dit artikel, 

een belasting berekend op de grondslag per morgen 

van overige gronden. 
(b) ten opzichte van nieuwe gronden zoals gedefinieerd 

in paragraaf (b) van sub-artikel (1) van dit artikel 

tweemaal de belasting op de gezegde grondslag. 

(4) Totdat de gronden geklassificeerd zijn en de afslag- 

oppervlakten vastgesteld, wordt de besproeiingsbelasting door 

de raad berekend tegen een uniform bedrag per morgen van 

de op de lijst voorkomende besproeibare gronden. 

(5) De biezondere belastbare gronden bedoeld bij de Be- 

sproeiings Werken (Speciale Lenings) -Wet, 1917,. zijn ten 

opzichte van het Kamanassie Besproeiingsdistrikt alle gronden 

voorkomende op de lijst van besproeibare gronden. 

11, Wanneer niet in strijd met deze Wet zijn alle de onder- 

scheidene bepalingen van de Hocfdwet en meer in het bie- 

zonder die van artikels zeventig, drie en negentig, honderd 

vier en twintig en honderd zes en twintig, en van wijzigingen. 

van zulke bepalingen mutatus mutandis toepasselik ten op- 

zichte van het distrikt. 

12. In deze Wet wordt verstaan, onder— 

(a) de witdrukking “‘ Hoofdwet” de Besproeiings en 

_Waterbewarings Wet, 1912 (Wet No. 8 van 1912) 

en alle wijzigingen daarvan, en alle uitdrukkingen 

in de Hoofdwet gebruikt, hebben, wanneer ij in 

deze Wet gebruikt worden, de betekenis aan hen. 

door de Hoofdwet toegewezen ; 

(b) tenzij in strijd met de samenhang, wordt verstaan 

onder— 
“de read,” de Kamanassie Besproeiingsraad ; — 

“het distrikt,” het Kamanassie Besproeiingsdistrikt, 

zoals gedefinieerd in sub-artikel (2) van artikel 

een van deze Wet of zoals in-de toekomst ge- 

wijzigd ; 
‘de zijstromen,”’ de Grobbelaars-, Wijnands- en Vlei- 

wl zijstromen, aan de rechterkant van de Olifants-' 

as rivier, en de Klip-, Kandelaars- en Moeras- 

- zijstromen aan de linkerkant van die rivier.§— 

18, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 

als de Kamanassie Besproeiingsdistrikt Wet, 1924.   

xv 

Toepassing 
van zekere 
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