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No. 17, 1924.] 

ACT 
To apply a further sum not exceeding four million 

pounds on account of the service of the year 
ending the thirty-first day of March, 1925. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 16TH APRIL, 1924. 

No. 17, 1924.] 

WET 
Tot aanwending van cen verdere som niet te boven- 

gaande vier millicen pond ten behoeve van de 
dienst over het jaar emdigende de cen en dertigste 
dag van Maart 1925. 
  
  

  

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

South Africa, as follows :— 
Exchequer 1. In addition to the sum appropriated by the Appropriation 
account (Part) Act, 1924 (Act No. 13 of 1924), there may be issued 
caomged wath out of the Exchequer Account such further sums of money, 
on revenue not exceeding in the aggregate the sum of three million five 
account and hundred thousand pounds for revenue services-and five hundred 
£500,000 thousand pounds for loan services as may from time to time 
cecount be required for the service of the Union for the year ending 

the thirty-first day of March, 1925, until such time as provision 
is made therefor by Parliament in an Appropriation Act. 

Sums issued 9, All sums issued under the provisions of this Act shall be} 
under this . ‘het to bo © Leemed to be advances on account of grants to be made by 
advances in Parliament in an Appropriation Act for the year ending the 
anticipation, thirty-first day of March, 1925, and immediately on the com- 

mencement of such Appropriation Act, this Act shall cease 
to have effect and issues already made hereunder shall be 
deemed to be issues under that Appropriation Act, and shall 
be accounted for in accordance with the provisions thereof : 

Provided that no services upon which expenditure has not 
been incurred during the financial year ending the thirty-first 
day of March, 1924, or for which there is no statutory authority, 
shall be deemed to be authorized under this Act. 

Short title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Second 

fh ae BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
‘4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt:— © = , 
1. Behalve ‘de som beschikbaar gesteld door de Middelen Schatkist- 

(Gedeelte) Wet, 1924 (Wet No. 13 van 1924), kunnen uit de rekening 
Schatkistrekening zulke verdere sommen worden getrokken, belast met 
in het geheel niet te bovengaande de som van drie millioen £3000, 090 
vijf honderd duizend pond op inkomstediensten en vijf honderd rekening cm 
duizend pond op leningsdiensten, als van tijd tot tijd benodigd £500,000 
mochten zijn voor de dienst van de Unie over het, jaar eindi- °P lenings- 
gende de één en dertigste dag van Maart 1925, tot tijd en wijle tekening. 
daarin ‘door het Parlemént bij een Middelen Wet voorzien 
wordt. / 

2, Alle uit kracht van deze Wet getrokken sommen worden Sommen 
beschouwd als voorschotten op rekening van gelden door het ingevolge 
Parlement bij een Middelen Wet te worden toegestaan voor “ze Wet 
het jaar eindigende de één en dertigste dag van Maart 1925, getrokken 
en onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige Middelen beschouwd 
Wet, treedt deze Wet buiten werking en worden uit kracht als voor- 

daarvan reeds getrokken gelden beschouwd als uitgiften uit lopige voor 
kracht van die Middelen Wet, zullende zij overeenkomstig Schotten. 
de voorschriften daarvan worden verantwoord : 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende 
het financiéle jaar eindigende de één en dertigste dag van 
Maart 1924, geen uitgaven gedaan zijn, of waarvoor geen 
machtiging bij de wet verleend is, beschouwd zullen worden 
ingevolge deze Wet. te.zijn gemachtigd. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite’   als de. Tweede Middelen (Gedeelte) Wet, 1924. 

  

Appropriation (Part) Act, 1924. 

No. 18, 1924.] 

ACT 
To apply a further sum not exceeding two miilion 

five hundred thousand pounds on account of the 
service of the railways and harbours administra 
tion for the year ending the thirty-first day of 
March, 1925. — oo, 

No. 18, 1924.] — 

WET 
Tot aanwending van een verdere som twee millicoen 

vijf honderd duizend pond niet te bovengaande 
ten behoeve van de dienst van de spoorwegen en 
havens administratie over het jaar eindigende de 
een en dertigste dag van Maart 1925. 

  

  

B* IT ENACTED. by the King’s Most Excellent Majesty, 
. -t* the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— ; 

£2,500,000 1. In addition to the sum appropriated by the Railways 
may he and Harbours Appropriation (Part) Act, 1924, there may be 
issued out of igsued out of the railway and harbour fund for revenue and 
raway and joan services of the railway administration of the Union, such 

arbour : : 
fund. sums of money, not exceeding in the aggregate the sum of 

two million five hundred thousand pounds as may from time 
to time be required for the railways and harbours service 
of the Union for the year ending the thirty-first day of March, 
1925, until such-time as provision is made therefor by Parlia- 
ment in a Railways and Harbours Appropriation Act. 

2. All sums issued under the provisions of this Act shall be 
deemed to be advances on account of grants to be made by 

deemed to be Parliament in a Railways and Harbours Appropriation Act 

advances in for the year ending the thirty-first day of March, 1925, and 

anticipation. immediately on the commencement of such Appropriation 
Act, this Act shall cease to have effect and issues already 
made hereunder shall be deemed to be issues under that 
Appropriation Act, and sball be accounted for in accordance 
with the provisions thereof : . 

Provided that save in the case of any new work designed 
‘to effect an extension or improvement of existing working 
no services upon which expenditure has not been incurred 
during the financial year ended the thirty-first day of March, 
1924, or for which tHere is no statutory authority, shall be 
deemed to be authorized under this Act. 

Sums issued 
uzider this 
Act to be 

Short. title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Second 
Railways and Harbours Appropriation (Part) Act, 1924. 

IJ HET BHPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
#4 Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika‘ 
als volgt :— 

I. Boven en behalve de sam bewilligd door de Spoorwegen ¢2,5 
en Havens Middelen (Gedeelte) Wet, 1924, kunnen ult hot kunnen 
spoorweg- en havensfonds ten behoeve van inkomste- en het 
lenings diensten van de spoorwegadministratie van de Unie eee tone : : avenfonc 
zulke sommen werden getrokken, gezamenlik het bedrag van worden ge- 
twee millioen vijf honderd duizend pond niet te boven gaandce trokken. 

als van tijd tot tijd benodigd mochten zijn voor de spoorweg- 
en havendienst van de Unie over het jaar eindigende de een 
en dertigste dag van Maart 1925 tot tijd en wijle daarin door 
het Parlement bij een Spoorwegen en Havens Middelen Wet 
voorzien . wordt. , 

2, Alle krachtens dezo Wet getrokken sommen worden Sommen 
geacht voorschotten tc zijn op rekening van gelden door het imgevolse 
Parlement bij cen Spoorwegen en Havens Middelen Wet te 22° Wet wyie : + 4s . getrokken 
worden bewilligd voor het jaar eindigende de een en dertigste worden 
dag van Maart 1925. Onmiddellik na de invoering van zoda- geacht 
nige Middelen Wet, treedt deze Wet buiten werking en worden voorlopig 
uit kracht van deze reeds getrokken gelden geacht krachtens YOUS¢ht 
die Middelen Wet te zijn getrokken, zullende zij overeen- ee mi 
komstig de voorschriften daarvan worden verantwoord: 

Met dien verstande dat behalve in verband met een nieuw 
werk berekend om een verlenging of verbctering van bestaand 
werk uit te voeren geen diensten, waarvoor gcdurende het 
financiéle jaar geéindigd de een en dertigste dag van Maart 
1924 geen uitgaven gedaan zijn, of waartoe geen machtiging 
bij de wet verleend is, geacht worden ingevolge deze Wet 
te zijn gemachtigd. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte tit 
als de Tweede Spoorwegen en Havens Middelen (Gedeelte)   Wet, 1924,
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reamble. 

<aendment 
section 

: of 
mm 21 of 
majd (Cape). 

No. 19, 1924.] 

PRIVATE ACT 
To amend the law relating to the Rhodes University 

. College. 

No. 19; 1924.] . 

PRIVATH WET 
Tot wijziging van de Wet betreffende het Rhodes 

Universiteitskollege, 
  

  

\ HEREAS the Rhodes University College (hereinafter 
teferred to as the College) was incorporated by Act 21 

of, 1904 (Cape) (hereinafter referred to as the Principal Act) 
and became a constituent college of the University of South 
Africa in terms of section three of Act 12 of 1916; 

_Anp wHErzas the Principal Act provided, unter alia, for 
the composition of the Council of the said College, for dis- 
qualification for election as member of the said Council of any 
salaried official. of the College, for the filling of vacancies.on the 
said Council, for the powers of the Council of the said College 
to appoint professors, lecturers or teachers in the said College 
and for the election by the Senate of the College of one of their 
number as Chairman ; 

AN) WHEREAS it is expedient to make provision for the 
appointment by the Council of the College to be additional 
members of the said Council, of members of the Senate of the 
College elected by the Senate and of representatives of past 
students of the College, and to provide for the manner of 
election of the said representatives of past students; and for 
the period of office of such members of the Senate and repre- 
sentatives of past students; to confer on the Council power 
to appoint a Master who shall be Chairman of the Senate 
‘Chairman of the permanent committees of the Senate and a 
member of the Council of the College and of any committees 
thereof; to provide upon the assumption of office by the 
Master for the repeal of so much of section eighteen of the 
Principal Act as relates to the election of a Chairman of the 
Senate of the said College; to confer on certain lecturers of 
the said College the position of full or assessor members of the 
Senate of the said College; to make certain consequential 
amendments in the Principal Act and to elucidate the provisions 
of this Act by an interpretation clause : 

E IT THEREFORE ENACTED by the King’s Most Excel- 
lent Majesty, the Senate and the House of Assembly of 

the Union of South Airica, as follows :— 

1, Section five of the Principal Act is hereby amended by the 
insertion after the words “ twelve originally nominated mem- 
bers of Council’ of the following words: “ And provided 
further that the Council, with the approval of the Minister of 
Education or any other Minister to whom the Governor- 
General may assign the administration of matters relating to 
higher education in the Union, may at any time by resolution 
of the majority of the Council approve of the appointment as 
additional members of such Council of not more than two 

members of the Senate elected by the Senate, and such members 
when so appointed shall have and enjoy all the same rights 
and privileges, and shall be subject to all the same rules and 
regulations as the twelve originally nominated members of the 
Council. And provided further that the Council, with the 
approval of the said Minister, may at any time by resolution 
of the majority of the Council provide for the representation 
on the Council of past students, but so that the number of 
representatives of past students on the Council shall not exceed 
one for every two hundred past students, and shall not at any 
time exceed one-fifth of the total number of members of such 
Council; and the said representatives shall have and enjoy all 
the same rights and privileges and shall be subject to all the 
same rules and regulations as the twelve originally nominated 
members of the Council.”   

NA Molten het Rhodes Universi iteitskollege (hierna genoemd Konsiderans. 
het kollege) bij Wet-21 van 1904 (Kaap) (hierna de Hoofd- 

wet genoemd) ingelijfd werd en ingevolge artikel drie van Wet 
12 van 1916 een samenstellend kollege van de Universiteit van 

‘Zuid-Afrika ‘werd ; 

Ein naDEMAAL de Hoofdwet, inter alia, voorziening maakte 
voor de samenstelling van de raad van voornoemd kollege, 
voor de onbevoegdheid van een bezoldigde ambtenaar van het 
kollege om als lid van voornoemde raad gekozen te worden, voor 
het vullen van vakatures op voornoemde raad, voor de be- 
voegdheid van voornoemd kollege om professoren, lektoren’ 
of onderwijzers aan voornoemd kollege aan te stellen en voor 
de verkiezing door de senaat van het kollege van cen van zijn 
leden als zijn voorzitter ; 

‘TIN NADEMAAL het raadzaam is voorziening te maken voor de 
aanstelling door de raad van het kollege, als additionele leden 
van voornoemde raad, van uit de senaat door de senaat te 
kiezen leden, en van vertegenwoordigers van oudstudenten van 
het kollege,. en vocorziening te.maken voor de wijze van ver- 
kiezing van voornoemde vertegenwoordigers van oudstudenten ; 
en voor de ambtsduur van zodanige leden van de senaat en 
vertegenwoordigers van oudstudenten ; om de raad de hevoegd- 
heid te verlenen een president aan te stellen die: voorzitter 
zal zijn van de senaat alsmede voorzitter van de vaste 
komitees van de senaat en lid van de raad van het kollege 
en van alle komitees daarvan; om te bepalen dat wanneer 
de president zijn ambt aanvaardt zoveel van artikel achitien 
van de Hoofdwet als betrekking heeft op de verkiezing van 
een voorzittier van de senaat van voornoemd kollege herroepen 
zal zijn; om zekere lektoren van voornoemd kollege de status 
van volle of bijzittende leden van de senaat van voornoemd 
kollege te verlenen ;' om zekere gevolgelike wijzigingen in de 
Hoofdwet aan te brengen en om de bepalingen van deze Wet ~ 
door een woordbepalings klausule op te helderen : 

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

Afrika, als volgt :— - 

’ 

1, Artikel vif van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 
door na de woorden “ twelve originally nominated members 
of Council”? in te voegen: ‘‘ Hn met dien verstande voorts 

of een andere Minister aan wie de Goeverneur- -generaal de 
administratie van zaken betreffende hoger onderwijs in de 
Unie mocht opdragen, te eniger tijd bij besluit van de meerder- 
heid van de raad de aanstelling, als additionele leden van 
zodanige raad, van hoogstens twee leden van de senaat door 
de senaat gekozen, kan goedkeuren, zullende de aldus aan- 

gestelde leden al dezelfde rechten en voorrechten hebben 
en genleten en onderworpen zijn aan al dezelide regels en 
regulaties als de twaalf oorspronkelik benoemde leden van de 
raad. En met dien verstande voorts dat de-raad met goed- 
keuring van voormelde Minister te eniger tijd bij besluit van de 
meerderheid van de raad voorziening kan maken voor de ver- 
tegenwoordiging van oudstudenten op de raad, zullende echter 
het aantal vertegenwoordigers van oudstudenten in de raad 
niet meer zijn dan één voor iedere twee honderd oudstudenten 
en te gener tijd meer dan een vijfde van het totale aantal leden 
van zodanige raad; voornoemde vertegenwoordigers hebben 
en genieten al dezelfde rechten en voorrechten en zijn onder- 
worpen aan al dezelfde regels en regulaties als de twaalf oor- 
spronkelik benoemde leden van de raad.”’ 

van artikel 
vijf van Wet 
21 1904 

dat de raad met goedkeuring van de Minister van Onderwijs (Kaap),
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Election of . 2, When the Council has with the approval of the Minister,| 2. Zodra de raad met goedkeuring van de “Minister voor- Verkiezing 

tires of past made provision for the representation on the Council of past|ziening gemaakt heeft voor de vertegenwoordiging van oud- fouenwoor- 

studentay students the following provisions shall apply :— in op de raad: zijn de volgende bepalingen van toe- digers van 
—_ oudastu- 

(a) The Registrar of the College shall frame an alphabetical] . (a) De registrateur van het kollege maakt een alfabetiese denten. 
list. of all past students of the College then living, -  fijst op van alle in leven zijnde oudstudenten van het 
showing their full names and addresses, and shall kollege aantonende hun volle namen en adres- 

keep such list from time to time revised; by the sen en herziet zodanige lijst van tijd tot tijd 
addition thereto of the names and addresses of door daaraan toe te. voegen de namen en adressen van 
persons who have since become past students of personen die sedert oudstudenten van het kollege 
the College, and by the removal therefrom of the geworden zijn en daaruit te schrappen de namen van 
names of persons who have died. The list so personen die gestorven zijn. De aldus opgemaakte 
framed shall be conclusive evidence of the right of lijst levert afdoend bewijs van het recht van zodanige 

- such persons to vote as past students under this Act. personen om als oudstudenten ingevolge deze Wet te 

(b) The said Registrar shall, whenever the election of stemmen. 
representatives of past students is about to take place, (4) Voornoemde registrateur geeft zo dikwels een ver- 
transmit by post to each past student on the. said kiezing van vertegenwoordigers van oudstudenten, op 

list at his said address notice of the last date on which banden is aan het voornoemde adres van ieder op 
nomination shall be received by him of persons to be bedoelde lijst voorkomend oudstudent over de post, 

such representatives, and of the names of such repre- kennis van de laatste datum waarop door hem nomi- 
sentatives, if any, as are retiring, and of the number naties van zodanige te kiezen vertegenwoordigers 

. _of the representatives whom past students ate entitled ontvangen zullen worden en van de namen van 
to elect in terms of section five of the principal Act zodanige vertegenwoordigers als aftreden, indien die 
as amendéd by section one of this Act, and a er zijn, en van het aantal vertegenwoordigers die 

further notice stating the names of persons oudstudenten gerechtigd zijn te verkiezen ingevolge 

nominated and the date on which a meeting of artikel vif van de Hooldwet als gewijzigd door 
past students shall be held at the College to artikel een van deze Wet, alsmede een verdere kennis- 

record the votes of such persons as are present al geving vermeldende de namen van de genomi- 

the meeting or have given proxies‘to vote thereat} neerde: personen en de datum waarop een ver- 
for such representatives. Not less than twenty- gadering van oudstudenten in het kollege gehouden 

one days shall elapse between the transmission of the wal worden om de stemmen ten gunste van 
first and second notices mentioned and a like period zodanige vertegenwoordigers op te nemen van 
shall further elapse. between the second notice and the zodanige personen als op de vergadering tegen- 

_ date of the said meeting ; the Chairman of the Council woordig zijn, of volmachten gegeven hebben om 
‘or in his absence, a person chosen by the meeting, daarop te stemmen. Tussen de verzending van de 
shall preside thereat. eerste en de tweede kennisgeving moeten minstens 

: : een en twintig dagen verlopen en hetzelfde tijdperk 
' (ce). The voting of the said meeting for such representatives ' moet verder verlopen tussen de tweede kennisgeving 

shall be by ballot, and persons lawfully present thereat en de datum van voormelde vergadering. De voor- 
may vote on their own behalf and on behalf of other zitter van de raad, of zo hij afwezig is, een door de 

‘ persons on the said list for whom they hold proxies, vergadering gekozen persoon, treedt als voorzitter op. 
provided the address of such other persons on the (c) De stemming voor zodanige vertegenwoordigers op 
said list is outside a radius of ten miles from Grahams- bedoelde vergadering geschiedt bij ballotage’ en per- 
town. sonen wettig daarop tegenwoordig mogen uit eigen 

: . naam stemmen en uit naam van andere personen op 
(@) he form ot athe ial nearly he pew in the voormelde lijst, wier volmacht zij houden, mits het 

; woonadres van zulke andere personen op bedoelde lijst 

‘(e) The ‘persons who receive the greatest number of votes]. buiten een omtrek van tien mijl van Grahamstad is. 
shall be declared duly elected and in any case in which (d) De vorm van volmacht moet zo na mogelik overeen- 
two or more persons receive an equal number of votes, komen met het formulier vervat in de Bijlage tot 
the election of one or more such persons shall in the deze Wet. 
event of such equality affecting the result of the (e) De personen die het grootste getal stemmen op zich 
election, be determined by lot. verenigen worden behoorlik verkozen verklaard en in 

- . Co, ; . . geval twee of meer personen cen gelijk aantal stemmen 
_(f) Save in so far as inconsistent with this section, the op zich verenigen: wordt, in geval zodanige gelijkheid 

. . ptovisions of section six of the principal Act shall de uitslag van de verkiezing beinvloedt, de verkiezing 
apply to any nomination or election under this van een of meer zodanige personen bij lot bestlist. 
section. (f) De bepalingen van artikel zes van de Hoofdwet zijn, 

voor Zzov e niet in strijd zij it artikel 
Period of ‘3. (1) Whenever under the provisions of this Act a member van -toepassing op enige nite at oh ering 
tain men. of the Senate or a representative of past students has been - ° ingevolge dit artikel. 
bers of elected to serve on the Council such member or representative} 3, (1) Zo dikwerf ingevolge de bepalingen van deze Wet Ambtsduw 
Council. shall hold office for a period of five years from the date of hisleen lid van de senaat of een vertegenwoordiger van oud- van zekere 

election unless— studenten gekozen is om op de raad te dienen bekleedt zodanig eden van 
(a)-in the case of such-member he ceases to be a member}, lid of vertegenwoordiger zijn ambt voor een tijdperk van vijf 
"of the Senate; or / jaar vanaf de datum van zijn verkiezing tenzij— . 

(a) in het geval van zodanig lid hij ophoudt lid te zijn 
(b) in the case of such representative he becomes a pro- van de senaat; of 

fessor, teacher or salaried official of the college, (b) in het geval van zodanige vertegenwoordiger hij een 

in either of which events such person shall épso facto cease to professor, onderwijzer of gesalarieerde ambtenaar 
hold office. wordt van het kollege, 

in beide welke gevallen.zodanige persoon ipso facto van zijn 
Q ) A person retiring from office after havinig, served for alambt vervalt. 

period of five years shall be eligible for re- election. (2) Iemand die na een ambtstermijn van viji jaar aftreedt   
kan herkozen worden.
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amendment 
£ section six 

4, Section six of the Principal Act is hereby amended-by 
the insertion at the beginning of the last sentence thereof of 

a aot the following words: ‘Save as is provided in section five of this 
Cape). Act as amended by the Rhodes University College Act 1904 

(Cape) Amendment:+(Private) Act 1924. ” 

cenonement 5. Section twelve of the Principal Act is hereby amended by 
« SE€CtION, the deletion of the words “in section six of this Act” and 
velve of Act 
1 of 1904 the substitution therefor of the’ words “by law.” 
Cape). ; . 

appoint- 6. (1) In addition to the powers given to the Council by 
gent of @ section sixteen of the Principal Act the Council may, with the 

approval of the Minister, appoint for a period not exceeding 
five years a Master of the College at such salary and with such 
duties as the Council may, subject to the same approval, 
determine. 

(2) A Master so appointed may from time to time be re- 
appointed for similar periods. ° 

aster to be 7, The Master of the College shall be ex officio Chairman of 
‘hairman of the Senate thereof, and Chairman of the permanent committees 

of the Senate. He shall also be ex officio a member of the 

  

nd member 
f Council. Council and of any committees thereof. 
“fice of 8. From and after the assumption of duty by a Master so 
“‘hairman of appointed, the office of Chairman of Senate, as distinct from 
abolished that of Master, shall ipso facto cease and determine ; and the 
«certain provisions of section eighteen of the Principal Act so far as they 
vent and relate to the election of such Chairman, but not otherwise, 
_nondment shall thereupon stand’ repealed. 

section 
sghteen of 
ct 21 of 

904 (Cape). / oe, . . : : . 

-ppoint- 9. Lecturers of the College appointed to the charge of 
rent of cer snecial departments as defined by the Council may attend the 
an 
‘cturers to meetings of the Senate as assessor members, and take part in 

<onate. the discussions of the Senate, but shall not be entitled to vote ; 
provided that any ‘such lecturer may by resolution of the|2 
Senate, approved by the Council, be declared a full member 
of the ‘Senate ; and if so declared, shall be entitled to all the 
rights and privileges of such membership. 

aterpreta~- 10. In this Act— . : 

rms. " “The College” means the Rhodes University College. 
“ The Council”? means the Council of the College. 
** Minister ” means the Minister of Education ot any other 

Minister to whom the Governor-General may assign 
the administration of matters relating to higher 
education in-the Union. 

** Past Student ” means any person who— 
(a) as a student of the College has graduated at the 

University of the Cape of Good Hope or the 
University of South Africa, or 

(6) after such course of study at the College as the 
Senate may prescribe has passed the Law or 
Survey Examination of the Joint Committee con- 
stituted by section twenty-three of Act No. 12 of 
1916 (or any amendment thereof), or - 

(c) on account of special study or research at the 
College has been declared by resolution of the 
Senate to be entitled to the status of a past 
student. 

“ The Principal Act” means the Rhodes University College 
Act, 1904 (Cape). 

.“ The Senate’? means the Senate of the College. 

ort title. Ii, This Act may be cited for all purposes as the Rhodes 
University College Act, 1904 (Cape), Amendment (Private) Act, 
1924. 

Schedule. 
T (name and designation} do hereby authorize and APPOINb.. cesses 

o) to record my voto for,... cece eeeeeee (specifying 
name or names) at the election for member or members of the Council 

_of the Rhodes University College to- take place on the 
day of 

Dated at this day of 
‘Imijn stem wit te brengen op 

4, Artikel zes van de Hoofdwet. wordt hierbij gewijzigd door Wijziging 
aan het begin van de laatste volzin de volgende woorden in van artikel ‘ 
te voegen:—‘ Save as is provided in section five of this Act as 31 san 1904 
amended by the Rhodes University College Act 1904 (Cape) (Kaap). 
Amendment (Private) Act 1924.” 

5. Artikel twaalf van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd 
door de woorden “‘ 

Wijziging 
van artikel 

in section siz of this Act” te schrappen twaalf van 
en te vervangen door de woorden “ by law” Wet 21 van 

1904 (Kaap). 

6. (1) Benevens de bevoegdheid de raad bij artikel zestien Aanstelling 
van de Hoofdwet verleend kan de raad met goedkeuring van de resident: 
Minister voor een tijdperk van ten hoogste vijf jaar een president P°S7°™ 
van het kollege aanstellen met zodanig salaris en zodanige 
plichten als de raad, behoudens gelijke goedkeuring, mocht 
bepalen. 

(2) Een alzo aangestelde president, kan van tijd tot tijd voor 
dergelijke tijdperken weder worden aangesteld. 

7. De president van het kollegeis ambtshalve voorzitter van President 
de senaat daarvan, en voorzitter van-de vaste komitees van de vooraittor 
senaat. Hij is tevens ambtshalve lid van de raad en van alle vonaat en lid 
komitees daarvan. van de raad 

te zijn. 

8. Zodra een aldus aangestelde president zijn ambt aanvaardt Ambt van 
vervalt het ambt van voorzittér van de senaat, als afgescheiden voorzitter 
van dat van president, ipso facto en komt hetzelve ten einde, ken 
zullende de bepalingen van artikel achttien van de Hoofdwet geval afge- 
voor zover ze betrekking hebben op ‘de verkiezing van zodanige schaft en 
voorzitter doch niet anderszins, alsdan herroepen zijn. wijziging 

. * . van artikel 
achitien van 
Wet 21 van 
1904 (Kaap). 

9. Lektoren van het kollege die ‘gesteld zijn over biezondere Aanstelling 
door de raad aangewezen afdelingen zijn gerechtigd de ver-.van 2ekere 

lektoren als 
gaderingen van de senaat als bijzittende leden bij te’ wonen en leden van 
aan de besprekingen van de senaat deel te nemen doch hebben de senaat. 

geen stem: Met dien verstande dat zulk een lektor, bij besluit — 
van de senaat na goedkeuring van de raad, tot vol lid van de 
senaat verklaard kan worden en aldus verklaard zijnde recht 
heeft op al de rechten en voorrechten van zodanig lidmaatschap. 

10, In deze Wet betekent— 
“Het kollege” het Rhodes Universiteitskollege. 
“De raad” de raad van het kollege. 

'“ Minister”? de Minister van Onderwijs of:een andere 
Minister aan wie de Goeverneur-generaal de admini- 
stratie van zaken .betreflende hoger onderwijs in de 
Unie mocht opdragen. ° 

“ Oudstudent ”— 
(a) iemand die als student van het kollege aan de 

Universiteit van de Kaap de Goede Hoop of de 
Universiteit van Zuid-Afrika een graad ver- 

_ worven heeft ; of : 
(0) jemand die, na zodanige studiekursus aan het 

kollege als de Senaat mocht voorschrijven 
het Wets- of Landmeterseksamen afgelegd heeft 
van het Gemeenschappelike Komitee ingesteld 
bij artikel droe en twintig van Wet 12 van 1916 
(of een wijziging daarvan); of 

(c) iemand die wegens biezondere studie of navor- 
singswerk aan het kollege bij besluit van de senaat 
verklaard is gerechtigd te zijn tot de status van 

Woord- 
bepaling. 

oudstudent. 
“ De Hoofdwet ” de Rhodes Universiteitskollege Wet 1904 

_(Kaap). 
“De senaat” de senaat van het kollege. - 

11, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
*lals de Rhodes Universiteitskollege Wet 1904 (Kaap) Wiaigings 
(Private) Wet, 1924. 

Bijlage. 
Ik (naam en hoedanigheid) machtig en benoem mits deze 

van : . om bij de verkiezing 
van een lid of leden van de raad van het Rhodes Universiteitskollege, 
te worden gehouden op de dag van 

(geef hier de naam of namen).   
Gedagtekend te deze dag van
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No. 20, 1924.] No, 20, 1924.] 

un 

ACT WET 
To amend the Removal or Modification of Restrictions Tot wijziging van de Wegneming of Wijziging van 

on Immovable > Property Act, 1916. Beperkingen op Vastgoed Wet, 1916. 

Be IT ENACTED b by the King's Most Excellent Majesty, 43 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 :— als volgt :— 

Repeal. of 1. Section two of the Removal or Modification of-Restrictions| 1. Artikel twee van de Wegneming of Wijziging van Be- Herroeping 
section vo on Immovable Property Act, 1916, is hereby repealed and the|perkingen op Vastgoed Wet, 1916, wordt hierbij herroepen en epee artikel 
2 of 1916, following new: section substituted therefor :— het volgende nieuwe artikel daarvoor in de plaats gesteld :— Wot No. 3 
and substi- 2. In the event of the court ordering any such property 2. In geval het hof gelast-dat zulk goed of een dee] van 1916, em 
tution of a or portion thereof to be’ sold, it may further order daarvan verkocht moet worden, kan het verder gelasten indeplaats 
therefor. ‘that the proceeds derived from’ such gale— dat de opbrengst van de verkoop— een ou 

Court: may 
cancel order 
already 
granted. 

Short title. 

(a) be paid over to the Master or some other person 
specially appointed by the court who shall; for the 
benefit of the beneficiaries, invest the same in securities 
or immovable. property which shall mutates mutandis 
be subject to all the terms, conditions and trusts 
contained in the will or other instrument relating to 
the property sold; or 

(b) be distributed among the beneficiaries in being to be 
enjoyed by them absolutely. 

2. In the event of the court having prior to the commence- 
ment of this Act granted an order in terms of the section 
repealed by section one, any beneficiary may, subject to the 
procedure prescribed by. s:ction three of the Removal or Modi- 
fication of Restrictions on Immovable Property Act, 1916, 
apply to the court for a can-ellation of such order and for an 
order in-terms of paragraph (b) of section fwo as hereby 
amended. 

. 3. This Act may be cited for all purposes as the Removal 
or Modification of Restrictions on Immovable Property Act, 
1916, Amendment Act, 1924.   

artikel -(a) aan de Meester of aan een andere persoon speciaal door 
daarvoor. 

het hof benoemd betaald wordt, die ten voordele 
van de begunstigden dezelve belegt in sekuriteiten 
of vastgoed die of dat mutatis mutandis onderworpen 
zijn of is aan alle termen, voorwaarden en trusts 
vervat in het testament of ander instrument 
betreffende het verkochte goed ; of 

(5) verdeeld wordt onder de in leven zijnde begunstigden 
met hun vrije beschikking: daarover. 

' 2 In geval het hof védér de inwerkingtreding van deze Wet Hof kan 

een order verleend heeft in termen van het artikel herroepen reeds ver- 
door artikel een, kan een begunstigde, met inachtneming van leende order 
da procedure voorgeschreven door artikel drie van de Weg- verniotigen. 
reming of Wijziging van Beperkingen op Vastgoed Wet, 1916, 
bi) het hof aarizoek doen om vernietiging van zodanige order 
cn om een order in termen van paragrant (6) van artikel twee 
als hierbij gewijzigd. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Wegneming of Wijziging van Beperkingen op Vast- 
goed Wet, 1916, Wijzigings Wet, 1924.
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PROCLAMATIONS 

By Masor-GrxeraL His ExceLLency THe Ricut Honovurasle THE 

Ear. or ATHione, Kniqut GRanp Cross or THE Most HoNoURABLE 

Oxprr or THe Baru, Kuieur Granp Cross or THE Most Dts- 

. TINGUISHED ORDER OF SAINT MICHAEL AND Samnt Gzorcz, Knicur 

Granp Cross oF THE RoyaL VicTorIaN. ORDER, COMPANION OF 

THE DistincuisHeD Smrvice Orp=R, PERsoNAL ALDE-DE-CAMP 

To Tits Magesty Tue Kine, Hies Commissioner For SovurTe 

AFRICA AND GovuErNor-GENERAL AND, COMMANDER-IN-CHIEF IN 

AND, OVER THE Union of SouTH AFRICA. © : 

‘No, 69, 1924.] 

DUMPING SALES DUTY ON RUBBER HOSE IMPORTED INTO 
THE UNION FROM THE UNITED STATES OF AMERICA. 

Wuernas under section sia of the Customs and Excise Duties Amend- 
ment Act, 1922 (Act No. 35 of 1922), it is enacted that whenever any 
goods are being sold or offered for’ sale in the Union for an amount which 

is-less than— 

(i) the price at which similar goods are sold wholesale in the prin- 
cipal markets of the country of their manufacture for con- 
sumption therein ; added to 

(ii) the cost of packing and packages, the free on board charges 
and the cost of freight from the port of shipment in such country 
to the port of entry in the Union, 

and by reason of such sale or offer for sale an industry in the Union 

is likely to be seriously affected, there shall be charged, levied, collected 

and paid on such goods on importation into the Union from that country 

a special customs ‘duty equal to the difference between the said price 

plus the costs and charges aforesaid and the amount at which such 

goods from that country are being sold or offered for sale in the Union. 

AND wHEREAS it has been made to appear to me that— 

(a) rock drill, water and air hoses ; 

(b) delivery hoses, viz.: acid, beer, steam, sand blast, water, 

pneumatic tool, radiator, wine and spirit proof, and oxy- 
acetylene ; ~ 

(c) suction hoses, rough and smooth bore, including wine and 

spirit proof hose ; : 
(d) railway hoses, viz.: vacuum, tender feed, car steam heating 

-washout, and engine spray. 

are being imported from the United States of America and sold or offered 

for sale in the Union at prices which are less than those arrived at by 

adding together the items set forth in sub-section (ii) of section six 

of Act No. 35 of 1922; and that an industry in the Union is seriously 

affected thereby. 

Now, THEREFORE, under and by virtue of the powers in me vested under 

section six of Act No. 35 of 1922, I do hereby declare, proclaim and make 

known that there shall be charged, levied, collected and paid on the 

articles enumerated in clauses (a), (8), (c) and (d) above set forth on 

importation into the Union from the United States of America, a special 

customs duty equal to the difference between the price thereof as set 

forth in sub-sections (I) and (II) of Act No. 35 of 1922, and the amount 

at which such goods from that country are being sold or offered for 

‘gale in the Union. : 

GOD SAVE THE KING! 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South) 

frica at Cape Town, this First day of April, Ons thousand Nine hundred 

and Twenty-four. . 

ATHLONE, 
Governor-General. 

By command of His Excellency the. Governor-General-in-Council. 

HENRY BURTON. 

No. 70, 1924.] 

DUMPING DUTY CN GERMAN CEMENT. 

WHEREAS under sub-section (1) of section eight of the Customs Taraff 

Act, 1914 (Act No. 26 of 1914) as amended by section twelve of the 

Customs and Excise Duties Amendment Act, 1923 (Act No. 23 of 1923), 

ib is enacted that if in the case of goods imported into the Union of a 

class or kind produced or manufactured in the Union the export selling 

price, free on board, to an importer in the Union is less than that at 

which the same goods are sold for home consumption in the usual and 

ordinary course of trade, in the principal markets of the country of 

export at the time of shipment plus the free on board charges, and 

detriment may thereby, in the opinion of the Minister of Finance, result: 

to a Union industry, the Governor-General may by proclamation in 

the Gazette declare that there shall be charged, levied, collected and 

paid on those goods on importation into the Union a special customs 

duty (or dumping duty) equal to the difference between the said selling 

price to the importer and the price at which the goods are sold for home 

consumption as aforesaid, plus the free on board charges ; 

Awnp WHEREAS the Minister of Finance has advised me that cement 

manufactured in Germany is being sold for export to the Union at a’ 

price that does not represent the true current value thereof when sold 

in the open market for home consumption in the principal markets of 

Germany and that detriment is thereby resulting to a Union industry. 

EROKLAMATIES 

Van GmEneRsaL-Masoorn ZIJN EXCELLENTIE DE HoogEDELACHTBARR 
DE GRaaF VAN ATHLONE, GROOTERUIS RIDDER VAN DE MEEST 
EDELACHTBARE BATHORDE, GROOTKRUIS RIDDER VAN DE MEEST 
ONDERSCHTEDEN ORDE van S17. MicaarL EN St. GEORGE, GROOT- 
ERUIS RIDDER VAN DE KONINEKLIKE VicrorIA OrpE, RIDDER 
VAN DE ONDERSCHIEDEN: DIENSTORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE- 

Camp van Zisn Masesteir pE Konic, Hoct KomMMIssARis yooR 
Zuip-AFRIKA BN GomVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER 
IN EN OVER DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA, 

No. 69, 1924.] ; Lo. / ; 

DUMPING VERKOOP RECHT OP RUBBER BUITEN IN DE UNIE 
INGEVOERD VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, 

NapremaaL ingevolge artikel zes van de Doeane en Aksijnsrechten 
Wigjzigings Wet, 1922 (Wet No. 35 van 1922), het bepaald wordt dat 
wanneer goederen in de Unie verkocht of te koop aengeboden worden. 
voor een badrag dat minder is dan— . 

(i) de prijs waarvoor dergelijke goederen op de voornaamste 
markten van het land waar zij vervaardigd worden in het 
groot voor gebruik daarin verkocht worden; gevoegd bij 

(ii) de kosten van verpakken of verpakking, de vrij aan boord 
kosten en de vracht van de verschepingshaven in zodanig 
Jand naar de invoerhaven in de -Unie, : 

en. ter gevolge van zodanige verkoop of aanbod tot verkoop een nijver 
heid in de Unie waarschijnlik ernstig benadeeld zal worden, er op zulke 
goederen bij invoer in de Unie vanuit dat land een biezondere invoer- 
belasting gelijk aan het verschil tussen genoemde prijs plus de voor- 
melde onkosten en kosten en het bedrag waartegen zulke goederen van 
dat land in de Unie verkocht of te koop aangeboden worden, gelegd, 
geheven, geind en betiaald zal worden ; 

En NADEMAAL het ter mijner kennis gebracht is dat— 
(a) rotsboor, water- en luchtbuizen ; . 
(b) aanvoerbuizen,. onder andere gebruikt in verband met zuur, 

bier, stoom, .zandblazen, water, luchtdrukwerktuigen, ver- 
warmingstoestellien bestand tegen wijn en spiritus en oxy- 
acetylene ; 

(c) zuigbuizen, ruw en gladde loop, met inbegrip van buis bestand 
tegen wijn- en spizitus ; 

(d) spoorwegbuizen, nl. lucht ledige, tender, wagon- stoomver- 
warmingstoestel, uitloopbuis en lokomotiefsprenkelaars. 

uit de Verenigde Staten van Amerika in de Unie ingevoerd, verkocht of 
te koop aangeboden worden, tegen prijzen die minder zijn dan die bereikt 
door de optelling van de posten vermeld in sub-artikels (I) en (IT) van 
artikel zes van Wet No. 35 van 1922; en dat daardoor een nijverheid 
in de Unie ernstig benadeeld wordt. 

Zo 1s HET dat ik krachtens en bij machte van de bevoegdheden aan 
mij verleend ingevolge artikel zes van Wet No. 35 van 1922, mits deze 

i verklanr, proklameer en bekend maak dat bij invoer in de Unie uit de 
Verenigde Staten van Amerika er een speciaal invoerrecht gelijk aan 
het verschil tussen de prijs daarvan zoals vermeld in sub-artikel (1) 
gevoegd bij de kosten vermeld in sub-artikel (II) van Wet No. 35 van 
1922, en het bedrag waarvoor zodanige gdederen uit dat land in de 
Unie verkocht of te koop aangeboden worden, opgelegd, geheven, 

  
| (a), (b), (c) en (d) boven vermeld. 

GOD BEHOEDE DE KONING! 

Gegeven onder mijn Hand en Het Grootzegel van de Unie van Zuid 
Afrika, te Kaapstad deze Eerste dag van April, Een duizend Negen 
honderd en Vier-en-twintig. 

ATHLONE, 

Goeverneur-generaal. 

Op last van Zijn Excellontie de Goeverneur-generaal-in-Rade. 

HENRY BURTON. 

No. 70, 1924.] 

DUMPING RECHT OP DUITS CEMENT. 

'  NapEMAAL bij sub-artikel (1) van artikel aché van de Doeane Tarief 
Wet, 1914 (Wet No. 26 van 1914) zoals gewijzigd door artikel twaalf 
van de Doeane en Aksijnsrechten Wijzigingswet, 1923 (Wet No. 23 van 
1923) bepaald wordt, dat wanneer in het geval van goederen in de Unie 
ingevoerd van een klasse of soort, voortgebracht of vervaardigd binnen 
de Unie, de uitvoerverkoopprijs vrij aan boord, voor een invoerder 
binnen de Unie minder is dan die waartegen dezelfde goederen verkocht 
worden voor gebruik in het land van oorsprong in de gebruikelike en 

| gewone loop van handel, op de voornaamste markten van het uitvoerende 
land, ten tijde van verscheping, plus de vrij aan boord kosten, en daar- 
door nasr het oordeel van de Minister van Financién nadeel veroorzaakt 
kan worden aan een Unie nijverheid, de Goeverneur-generaal bij pro- 
klamatie in de Staatskoerant bekend kan maken dat op die goederen bij 
invoer in de Unie een speciaal invoerrecht (of dumping recht) gelijk 
aan het verschil tussen de voornoemde verkoopprijs voor de invoerder 
en. de prijs waarvoor de goederen voor gebruik in het land van oorsprong 
als voormeld verkocht worden, plus de vrij aan boord kosten, opgelegd, 
geheven, geind en betaald zal worden ; 

Ew NADEMAAL de Minister van Financién mij bericht heeft, dat cement 
vervaardigd in Duitsland verkocht wordt voor uitvoer naar de Unie, 
tegen. een prijs niet de werklike geldende waarde daarvan. voorstellende 
wanneer. verkocht in de open markt voor binnenlands gebruik op de 
voornaamste markten van Duitsland en dat daardoor nadeel veroor- 
zaakt wordt aan een Unie nijverheid ;   
geind en betaald zal worden op de artikelen uiteengezet in klausules —
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. Now, THEREFORE, under and by virtue of the powers in me vested: 
under sub-section (1) of section eight of Act No. 26 of 1914, as amended 
by section twelve of Act No. 23 of 1923, I do hereby declare, proclaim arid 
make known that from and after the date of this my proclamation in the 
Gazetie there shall be charged, levied, collected and paid on ‘cement 
imported into the Union from Germany a special customs or dumping 
duty equal to the difference between the price at which cemert of a 
like grade is sold for home consumption in Germany plus the free on 
board charges and the selling price free-on board to the importer. in the 
Union: Provided ‘that the special customs or dumping duty shall not 
in any case exceed twenty-five per cent. ad valorem, and provided further 
that the provisions of this my proclamation shall not apply to cement. 
which was exported to the Union from Germany prior to the date of 
publication thereof. 

GOD SAVE THE KING! 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South 
Africa at Cape Town, this Tenth day of April, One thousand Nine hundred 
and Twenty-four. . 

ATHLONE 

Governor-General. 

By command of, His Excellency the Governor- General-in-Council. - 

‘HENRY BURTON. 

  
| 

Zo is wet dat ik, krachtens en bij machte van de bevoegdheden 
mij verleend bij sub-artikel (1) van artikel acht van Wet No. 26 van 
1914 Zoals, gewijzigd door artikel twaalf van Wet No. 23 van 1923 
verklaar, proklameer en bekend maak dat vanaf en na de datum van, 
deze mijn proklamatie in de Staatskoerant, er op cement in de Unie 
ingevoerd van. Duitsland een speciaal invoerrecht of dumping recht 
gelijk aan het verschil tussen de prijs waertegen cement van dezelfde 
kwaliteit verkdcht wordt voor binnenlands verbruik in Duitsland plus 
de vrij.aan boord kosten en de verkoop prijs vrij aan boord voor de 
invoerder.in de Unie, opgelegd, geheven, geind en betaald zal worden : 
Met dien verstande dat het speciale invoerrecht of dumping recht in geen 
geval vijf-en-twintig percent ad valorem te boven zal gaan, en met dien 
verstande voorts dat de bepalingen van deze mijn proklamatie niet 
van toepassing zullen zijn op cement dat védér de datum van de publi- 
katie daarvan uit Duitsland naar de Unie uitgevoerd werd. 

GOD BEHOEDE DE-KONING! 

Gegeven onder mijn hand en het Grootzegel van de Unie van Zuid- 
Afrika te Kaapstad, deze Tiende dag van April, Een duizend Negen. 
honderd Vier-en-twintig. 

: oe 7 ATHLONE, 

Goeverneur-generaal. 

Op last van Zijn Excellentie de Goeverneur-generaal-in-Rade. 

HENRY BURTON. 

  
Printed by the Capp Trmes Lrurrep, Cape Town. —C.1224.


