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‘Interpreta- 

No. 32, 1924.] 

ACT 
To amend further the laws relating to the Land and 

Agricultural Bank of South Africa. 

No. 32, 1924.] - 

WET 
Om de wetten betreffende de Land en Landbouw 

Bank. van Zuid-Afrika verder te wijzigen. 

  

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
“" the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows :— 

principal Act” 

VAS) HET BEPAALD door “ijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de. Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt :— 
. In deze Wet wordt onder. de uitdrukking “ Hoofdwet ” -Woord- 

1, In this Act the expression “ meaus the de ‘Landbank Wet, 1912 (No. 18 van 1912), verstaan zoals bepaling. 
bion of Land Bank Act, 1912 (No. 18 of 1912), as amended by the Land gewijzigd door de Landbank Wet, 1912, Wijzigingswet, 1916 

Bank Act, 1912, Amendment Act, 1916 (Act No. 30 of 1916), 
the Land Bank Act Further Amendment Act, 1921 (Act No. 
36 of 1921), the Land Bank Acts Further Amendment. Act, 
1922 (Act No. 40 of 1922), and the Financial Adjustments Act, 
1923 (Act No. 35 of 1923), and, save as in this Act is specially 
provided, any expression used in the principal Act shall, 
when used in this Act, have the meaning assigned to it in the 

(Wet No. 30 van 1916), de Landbank Wet Verdere Wijzi- 
gingswet, 1921 (Wet No. 36 van 1921), de Landbank Wetten 
Verdere Wijzigingswet, 1922 (Wet No. 40 van 1922), en de 
Financiéle Regelings Wet (Wet No. 35 van 1923), en behalve 
waar deze Wet uitdrukkelik anders bepaalt, heeft elke uit- 
drukking gebezigd in de Hoofdwet wanneer dezelve in deze 
Wet gebezigd wordt, de betekenis welke aan die uitdrukking 
in de Hoofdwet toegekend i is. principal Act. 

; 2, (1) Wanneer véér of na de invoering van deze Wet met Invorderi 
de goedkeuring van de Minister van Landen door de bank een door de b=» Than: 

2. (1) Whenever before or after the commencement of this), orschot verstrekt is ingevolge een of andere wet aan een Van voor 
Recovery by 

the bank of Act any advance has, with the approval of the Minister of schotten 
vad vances t© Lands, been made ‘by the bank under any law to a holder of houder van grond onder koopovereenkomst of huurkontrakt }yurders 

met de Kroon, of aan een ko-operatieve vereniging of maat- Kroongrc 
lessees, etc, 

Recovery by 
‘the bank of 
advances in 
respect of 

property 
resumed by 
the Crown. 

land under lease or agreement of purchase from the Crown or 
to a co-operative society’ or company composed mainly of 
such holders of land, there shall be paid to the bank out of 
the Consolidated Revenue Fundso much of the advance as the 
bank is unable to recover from such holder, ‘society or com- 
pany, as the case may ‘be, anything to the contrary. notwith- 
standing in any law: Provided that the bank has first ex- 
cussed such holder, society or company or the Minister of Lands 
certifies that in his opinion the amount would not be recovered 
by legal proceedings taken in respect thereof. 

‘(2) “Advance ” in this section includes the interest due to 
the bank thereon and any costs or charges incurred by the.bank 
in respect thereof. 

(3) The amount so paid from the Consolidated Revenue Fund 
shall thereupon be regarded as a debt owing by such holder, 
society or company (as the case may be) to the Minister of 
Lands and shall be paid to thé said Minister on such conditions 
as to period, instalments or cotherwise as he may determine. 

(4) If the debtor | is at any time in default in complying 
with any such condition, then, without prejudice to any right 
of recovery of the Minister of Lands to recover the amount due, 
the-debior shall be deemed to have committed a breach of thel 
conditions upon which the land was. allotted, and the said 
Minister may enforce any penalty prescribed in those con- 
ditions of allotment for r any breach thereof. 

3. Whenever any property has, pefore 0 or after the commence- 
ment of this*Act, been’ resumed by the Crown owing to non- 
‘payment of quitrent. or under any condition whatever pro- 
vided by law or under the conditions of the grant of the pro- 
perty, there shall be paid | to the bank out of the Coxsolidated 
Revenue Fund so much of | any advance made by the bank in 

" respect of {that property as is unpaid at the date of the resump- 

‘Hjectment 
of occupiers 
of property 
sald by the 
bank. 

tion, together with - any interest due to the bank thereon. 

_ Whenever acting, under the special powers conferred 

upon it by the principal Act or any other law the board has, 

without recourse to a court of law, entered upon, taken pos- 

session “of or sold immovable property, it may, in order to give 

schappij hoofdzakelik bestaande uit zulke houders van grond enz. 
wordt aan de bank uit het gekonsolideerde inkomstefonds 
zoveel van het voorschot betaald als de bank niet kan innen 
van zulke houder, vereniging of maatschappij (naar het geval 
mocht zijn), niettegenstaandé een tegenstrijdige bepaling in 
een of andere wet, mits de bank eerst zulke houder, vereniging 
of maatschappij geeksekuteerd heeft of de Minister van Landen ~ 
certificeert dat naar zijn oordeel het bedrag niet geind zou 
worden door: gerechtelike stappen ten opzichte daarvan ge- 
nomen. 

(2) “‘ Voorschot ”’ in dit artikel sluit de rente in daarop 
aan de bank verschuldigd en alle kesten of onkosten door de 
bank ten opzichte daarvan gemaakt. 

(3) ‘Het aldus door het gekousolideerde inkomstefonds 
betaalde bedrag wordt daarop beschouwd als cen schuld ver- 
schuldigd door zulke houder, vereniging of maatschapplj 
(naar het geval mocht zijn) aan de Minister van Landen, . 
en wordt aan de gezegde Minister op zulke voorwaarden be- 
trefiende tijden, bedrag van paaiementen of anderszins, als 
hij mocht bepalen, betaald. 

(4) Indien de schuldenaar te eniger tijd in gebreke blijit 
met het voldoen ‘aan een van zulke voorwaarden dan wordt 
hij, zonder ‘afbreuk aan .enig rechtsmiddel van invordering 
aan de Minister van Landen toekomende om het verschuldigde 
bedrag in te vorderen, geacht de voorwaarden waarop de 
srond aan hem toegéwelzen was verbroken te hebben en kan de 

_lgezegde Minister gevo-g geven aan een straf beschreven in 
zulke gezegde voorwaatden van toewijzing voor het verbreken 
daarvan. 

3. Wanneer vor of na de invoering van deze Wet een Invorde 
eigendom door de Kroon teruggenomen wordt, wegens wan- door de 
betaling van erfpacht of ingevolge een of andere voorwaarde wehe vo 

schotte» 
bepaald bij wet of ingevolge de voorwaarden van de toeken- ten op: 
ning van het eigendom, wordt aan de bank uit het Gekonsoli- van ei; 
deerde Inkomstefonds dat gedeelte van het voorschot door de dom w 
bank ten opzichte van dat eigendom verstrekt, betaald dat beait é 
onbetaald is ten tijde van de terugneming tezamen met de Kroon. 
rente daarop aan de:bank verschuldigd. - 

4. Wanneer de raad handelende uit krachte van de speciale Uitzett 
*\bevoegdheden aan hem door de Hoofdwet of cen andere wet vente 

}   verleend, zonder vorm van proces vastgoed betreden, in beztt gigendc 
genomen, of verkocht heeft, kan hij ten einde aan de koper door b 

. .. verkocmall
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possession of that property to the purchaser, give written 
directions to the sheriff of the province in which the property 
is situate, summarily to eject any person in occupation of that 
property, who, in the opinion of the board, is not entitled to 
‘occupy the same, and the sheriff is hereby authorized and 
empowered through any deputy-sheriff acting on his. behalf, 
to carry out the board’s directions. 

5. Wheriever an advance has, before or after the com- 
mencement of this Act, been made by the bank under the Fenc- 
ing Act, 1912, or any amendment thereof, to the owner as in that]: 
Act defined, of a holding which is subject to a fdet commissum 
or to any restriction on alienation or hypothecation, the holding, 
on transfer to the fidei commissary or any other person, shall 
continue to be charged in respect of any amount of capital 
and interest still owing to the bank under the advance, and the 
owner for the time being shall be liable for payment of all 
amounts due in respect of the advance in the same manner as 
if.that advance had originally been made to him. 

mencement of this Act, been*made by the bank under any law 
for dipping tanks, silos, fencing, or under the provisions of 
section nine of this Act, and has been noted by the -registrar 
of deeds (as in Act No. 20 of 1911 defined) in the manner 
provided in section three of -Act No. 20 of 1911, or any 
amendment thereof, the amount of the advance (or as 
much as may be owing) shall attach to the holding in 
respect of which the advance is made and each successive 
‘owner shall be liable for the instalments, and interest, 
‘as they fall due under the advance during his ownership as 
‘if the advance had been made to him: Provided that no trans- 
‘fer of a holding in respect of which such.a note has been made 
‘shall be passed before any registrar of deeds unless a certifi- 
‘cate, signed by the general manager of the bank, is lodged 
with the said registrar as proof— 

(a) that all instalments, and interest, then due to the 
bank have been paid, and 

(6) of the amount still owing in respect of the advance.| 

(2) If it be desired to transfer a portion of a holding in 
respect of- which an advance has been noted by the’ registrar 
of deeds in the manner aforementioned, or if it be desired 
‘to partition any such holding, the general manager shall 
‘determine whether any and, if any, what proportion of the 
‘advance shall attach to each separate portion of the holding’ 
‘and each successive owner of each separate portion of the 
holding shall be lable for the instalments, and interest, as 
they fall due during his ownership in ‘respect of the propor- 
itionate amount which attaches to ‘such separate portion, as if 
ithe advance had been made to him: Provided that no such 
‘transfer: of a portion of the holding or registration of such 
‘partition deeds of transfer shall be passed before any registrar 
of deeds unless a certificate, signed by the general manager of 
the bank, is lodged with the said registrar as proof— 

(a) that all instalments,.and interest, then due to the 
bank have been paid, 

(b) of the proportionate amount (if any) which shall 
attach to each, separate portion of the holding. 

(3) The amount of any advance made after the commence- 
‘ment of this Act by the bank in respect of dipping tanks, 
silos, fencing, or under the provisions of section nine of this 
Act and any amount owing to the bank by any owner at the 
date of any such transfer or registration of any such partition 
deeds of transfer as is permitted under stb-sections (1) and 
(2) of this section; shall be noted; free of charge, by the 
registrar of deeds on the, document of title or deed of transfer 

6. (1) Whenever an advarice has, before or after the com-]: 

bezit van zulk vastgoed te geven, schriftelike instrukties aan 
de baljuw van de provincie, waarin het vastgoed gelegen is, 
geven om summierlik een persoon in okkupatie van dat vast- 
goed, die naar het. oordeel van de raad niet gerechtigd is het- 
zelve te okkuperen, daaruit te zetten en de baljuw wordt bij 
deze gemachtigd en gerechtigd om door een adjunkt baljuw 
te zijnen behoeve handelende de instrukties van de raad uit 
te voeren. . 

voorschot verstrekt is door de bank ingevolge de Ombheinings- 
wet, 1912, of een wijziging daarvan aan de eigenaar, zoals 

hypothekering, blijft de bezitting na transport aan de onder 
het jideicommis bevoordeelde persoon of ‘een andere persoon, 

de opeenvolgende eigenaren ieder aansprakelik voor betaling ° 
van alle bedragen verschuldigd ten opzichte van het voorschot — 
op dezelfde wijze alsof dat voorschot oorspronkelik aan hen 
verstrekt is. 

bank voor dipbakken, silos, omheiningen, of krachtens de 
bepalingen van artikel negen van deze Wet en 
getekend is door de registrateur van akten (zoals 

van, blijft het bedrag van het voorschot (of zoveel daarvan, 

durende zijn eigehaarschap alsof het voorschot aan hem 
verstrekt was : 
bezitting met betrekking tot welke zulk een aantekening ge- 
maakt is, voor een registrateur van akten gepasseerd wordt 
tenzij een certifikaat, getekend door de algemene bestuurder 
van de bank, ingediend wordt bij de gezegde registrateur 
ten bewijze— 

(a) dat alle pasiementen en rente, alsdan aan de bank 
'verschuldigd; betaald zijn,. en 

(b) van het bedrag nog verschuldigd ten opzichte van het 
voorschot. 

(2) Indien het verlangd wordt om een gedeelte van een 
bezitting te transporteren in verband met welke een voorschot 
aangetekend is door de registrateur van akten op de voorzegde 

delen, bepaalt de algemene bestuurder of, en indien zo, welk ge- 
deelte van het voorschot blijft rusten op elk afzonderlik gedeelte 
van de bezitting en elke opvolgende eigenaar van elk afzonder- 
lik gedeelte van de bezitting is aansprakelik voor de paaie- 
menten en rente wanncer zij betaalbaar worden gedurende 
zijn eigenaarschap ten opzichte van - het gedeeltelike bedrag 
hetwelk rust op zulk afzonderlik gedeelte, alsof het voorschot 
aan hem verstrekt was: 

van akten gepasseerd wordt, tenzij een certifikaat “getekend 
door de algemene bestuurder van de bank ingediend wordt 
bij de gezegde registrateur ten bewijze-— 

(a) dat alle paaiementen en rente alsdan aan de bank 
verschuldigd betaald zijn, en 

_ (8) van het gedeeltelike bedrag (zo er een 1 is) dat blijft 
rusten op elk afzonderlik gedeelte van de bezitting. 

bedrag 

lingen van artikel negen Van “deze Wet en alle bedragen ver- 

een transport of registratie van zulke verdelingsakten van 
transport als toegestaan wordt ingevolge sub-artikels (1) en 
(2) van dit artikel, wordt kosteloos door de -registrateur van   akten aangetekend op het titelbewijs of de transportakte 

Met dion verstande dat geen transport van een: 

wijze, of indien het verlangd wordt zulk een bezitting te ver-' 

Met dien verstande dat. geen zodanig - 
transport van een gedeelte van de bezitting of registratie van. 
zulke verdelingsakten van transport voor een registrateur. 

(8) Het van een ‘voorschot verstrekt na de - 
invoering van deze Wet door de bank in verband met 
dipbakken, silos, ombheiningen, .of krachtens de bepa-. 

schuldigd aan de bank door een éigenaar ten tijde van zulk. 

5. Wanneer véér of na de invoering van deze Wet een Aansprake- 
likheid voor 
terugbeta- 
ling van 

in die wet beschreven, van een bezitting die onderhevig is aan voorschotten 
fideicommis of aan een beperking van vervreemding of ver- voor omhei- 

ningen ten 
opzichte van 
bezittingen 

belast ten opzichte van een bedrag van kapitaal en rente onderhovig 
nog aan de bank verschuldigd krachtens het voorschot, en zijn aan jfider- 

commis, 

6. (1) Wanneer védér of na de invoering van deze Wet cen Aansprake- - 
voorschot onder een of andere wet verstrekt is door de likheid van - 

eigenaars 
van bezit- - 

420- tingen voor 
ge- zekere voor- 

definieerd in Wet No. 20 van 1911) op de wijze omschreven schotten en 

in artikel drie van Wet No. 20 van 1911] of een wijziging daar- 4° aanteke- - 
ning van 7: 
-zulke voor- .. 

als nog verschuldigd “mocht zijn) rusten op de bezitting ten schotten. 
opzichte waarvan het voorschot verstrekt is, en elke opvol-~ 
gende eigenaar is aansprakelik voor de paaiementen en rente, 
wanneer zi] betaalbaar worden ingevolge het voorschot, ge-
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(as the case may be) of the holding, or any portion thereof, in 
respect of which the advance was made, in addition to the 

-note which the said registrar is by law to. make in his said 
; registers. 

{4) The certificate mentioned in sub-sections (1) and 
(2) of this section, .shall when signed by the general 
manager, be conclusive evidence of the liability, and the amount 

_ thereof, of any owner of a holding, or portion thereof, in respect 

Payment of 
certain ad- 
vances in 
instalments. 

of which an advance for dipping tanks, silos, fencing, or under 
the provisions of section nine of this Act has been, made by 
the bank. : 

(5) Whenever the word “ owner” is used in this section 
in relation to advances made for dipping tanks or silos, it 
shall have the meaning: assigned to it in Act No. 20 of 1911, 
or any amendment thereof, and whenever that word is used 
in relation to advances for fencing, or under the provisions 
of section nine of this Act it shall have the meaning assigned 
to it in Act No. 17 of 1912, or any amendment thereof. 

(6) Sections five and. siz of Act No. 30 of 1916 are hereby 
repealed. - 

7. Any advances made by the bank for fencing, silos, dipping 
tanks, or under the provisions of section nine of this Act may, 
notwithstanding anything i in any law contained, be paid over 
at. such time and in such instalments as the board may 
determine. O 

(naar het geval mocht zijn) van-de bezitting of een gedeclte 
daarvan, ten :opzichte waarvan het voorschot verstrekt werd, 
boven en behalve de aantekening welke de gezegde registrateur 
verplicht is volgens de. wet te maken in zijn gezegde registers. 

(4) Het certifikaat vermeld in sub-artikels (1) en (2) 
van dit artikel is, wanneer getekend door de algemene bestuurder, 
afdoend bewijs van de aansprakelikheid en het bedrag daarvan, 
van een eigenaar van een bezitting of gedeelte daarvan in 
verband waarmee een voorschot voor dipbakken, silos, om- 
heiningen, of krachtens de bepalingen van artikel negen van 
deze Wet door de bank verstrekt is. 

(5) Wanneer het woord “ cigenaar ” 
artikel in verband met voorschotten verstrekt voor dipbakken 
of silos, heeft het de betekenis daaraan toegekend door Wet 
No. 20 van 1911, of cen wijziging daarvan, en wanneer dat 

;|woord . gebezigd ‘wordt in verband’ met voorschotten voor 
omheiningen, of krachtens de bepalingen van artikel negen van 
deze Wet, heeft het de betekenis daaraan toegekend deor Wet 
No, 17 van 1912, of een wijziging daarvan. 

(6) Artikels vigf en zes van Wet No. 30 van 1916 worden bi 
deze herroepen. 

9, Alle voorschotten door de bank verstrekt voor om- 
heiningen, silos, dipbakken, of krachtens de bepalingen van 
artikel mnegen van deze Wet kunnen, niettegenstaande een 
tegenstrijdige bepaling in een of andere wet vervat, uitbetaald 
worden op zulke tijd en in zulke paaiementen als de raad 
mocht  bepalen. . 
8. Niettegenstaande een tegenstrijdige bepaling in de 

gebezigd wordt in dit -- 

Betaling » 
zekere vc 
schotten : 

paaiement™ 

Voorscho 
ten voor ! 
ombheiner» 

Omheinings Wet, 1912, of een wijziging daarvan of in de Hoofd- 
wet, kan de raad een voorschot verstrekken overeenkomstig 

: woe ees van gedes 
de bepalingen-van de Omheiningswet, 1912, en de wijzigingen ten van £ 
daarvan, aan de eigenaar van een bezitting (zoals daarin zittingen. 

8. Anything to the contrary notwithstanding in the Fencing 
Act, 1912, or any amendment thereof, or in the principal Act; 
the board may make an advance in accordance with the pro- 

Advances 
for fencing 
of parts of 
holdings. 

Advances to 
provide for a 
supply of 
water. 

visions of the Fencing Act, 1912, and any amendment thereof, 
to an owner of a holding (as therein defined) for the purpose 
of fencing, notwithstanding that such fencing will not be on 
zhe boundaries of the holding. 

9. (1). The board may make an advance to an owner (as 
defined in Act No; 17' of 1912, or any améndment thereof) 
of a holding (as defined ‘in that Act or any amendment thereof) 
to provide a supply of water by boring or otherwise and to 
purchase. and érect windmills or other mechanical contrivance 
for the pumping of water : Provided that— 

‘ (a) application therefor is made in the form prescribed 
by the board,; 

(b) the amount in respect of each source of supply includ- 
ing a windmill or other mechanical contrivance for 
the pumping of water shall not exceed two hundred 
and fifty pounds ; and 

(c) the advance, with interest, shall be repayable within 
a period not exceeding five years. 

(2) The provisions ‘of ‘Act No. 20 of 1911 as modified by 
Act No. 14 of 1913 and by the, principal Act, and any amend- 
ment thereof, shall mutatis ‘mutandis apply to any such advance. 

of such block: Provided | all such owners are eligible for an ad- 
vance under those Acts wand make their applications therefor 
in a form prescribed by the board. 

(2) if such an ‘advance i is made to those owners, each of the 
holdings comprising the ‘block shall, in the absence of _agree- 
ment, approved by the! board, between the owners as to 

- their respective shares, ‘be charged with a share of the advance 
proportionate | to the patent of that holding. 

(3) The amount of theiadvance to each owner shall be noted 
by the registtar of deeds in respect of the. holding owned by 
each such owner in the! manner provided in section three of 

Act No. 20 of 1911 andjany amendment thereof and the noting 
shall have the same effect as in that section provided, 

gedefinieerd) voor het doeleinde van het oprichten van een 

grenzen van de bezitting komt te staan. 
9, (1) De raad kan een voorschot verstrekken aan een eige- 

naar (zoals gedefinieerd in Wet No. 17 van 1912 of een wijziging 
daarvan) van cen bezitting (zoals gedefinieerd in die Wet of 
een wijziging daarvan) om water te verkrijgen door middel’ 

  
rie om water te pompen aan te kopen en op te richten: Met 
dien verstande dat— 

(a) applikatie daarom gemaakt wordt, op de door de raad 
voorgeschreven vorm ; 

met inbegrip van een windmolen of 
soort machinerie om water te pompen niet meer 
bedraagt dan twee honderd en vijftig pond ; 

(c) het yoorschot, met rente, terugbetaalbaar is ‘binnen 
een tijdvak van ten hoogste vif jaar. , 

door Wet No. 14 van 1913 en door de Hoofdwet of een wijzi- 
ging daarvan, zijn mutatis mutandis van toepassing op aul 
cen Voorschot. 

10. (1) Niettegenstaande een tegenstrijdige Dbepaling vert 

aanmerking kunnen komen voor een voorschot ingevolge dié 
wetten, en hun applikaties daarom maken op een door de raad 
voorgeschreven vorm. . i 

(2) Indien -zulk een voorschot verstrekt? wordt aan zulke 
eigenaars, wordt elk van de. bezittingen, die deel uitmaakt 
van de groep, bij gebreke van een door de raad goedgekeurde. 
overeenkomst tussen de eigenaars aangaande hun respektieve 

redig met' de grootte van de bezitting. 

aangetekend door de registrateur van akten ten opzichte van 
de bezitting bezeten door elke zulke eigenaar op de wijze bet   daarvan en de aantekening heeft, dezelfde werking als bij dat 
artikel bepaald is, | 

J 
ft 

| 

  

omheining, niettegenstaande dat zulke omheining nict op de 

(6) het bedrag ten. opzichte van‘elke bron van toevoer, 
andere. 

(2) De bepalingen van Wet No. 20 van 1911 zoals gewijzigd 

aandclen, bezwaard met een aandeel van het voorschot even; 

(3) -Het bedrag van het voorschot aan elke eigenaar words) 

paald bij artikel drie van Wet No. 20 van 1911 of een wijziging’ 

Voorscht 
ten om ¥v 
ziening t- 
maken v: 
watertoev 

van boren of anderszins en windmolens of andere soort machine- “ 

. 
Voorsch 

Advancesto 10, (1) Anything to! the contrary notwithstanding con.|¥4t_ in-de Omheiningswet, 1912, of een wijziging daarvan of ten, aan 
owners tained i in the Fencing Act, 1912; or any amendment thereof, or in de Hoofdwet, kan de raad een voorschot verstrekken over; sigenaay 

ini 
die zich 

combining in the principal Act conbained, the board may make an advance] ° eenkomstig ge, Dbepalingen de ef de Omheiningswet, ele oF vorenige 
" Wock of . im accordance with thé provisions of the Fencing Act, 1912,|°°" wijziging on ich te e eigenaars het wah groep bezitr om een 

holdings. | and any amendment thereof, to the owners of any plock of{tingen die wensen zich te verenigen’in het omheinen van de groep 

holdings. who desire to} join in fencing the outside boundaries buitengrenzen van zulke groep, mits alle zulke eigenaars int bonittin
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; (4) Hach owner shall. be liable for repayment of the amount 
so noted in respect of his holding as if that amount had been 
advanced to him under the Fencing Act, 1912, as modified 
by the principal Act. 

“U1, The board is hereby authorized to write off. from the 
funds of the bank the whole or any part of the debt owing to 
the bank by a co-operative society: Provided that. the debt 
was created directly or indirectly by advances made by that 
socicty to its members prior to the first day of July, .1921, 
against produce delivered to it by.them and provided further 
that the amount so written off shall not exceed sixty per cent. 
of the debt so created. 

12. Any such application or cession as is described in sec- 
tion three of Act No. 40 of 1922 shall, in addition to the assets 
described in sub-section (2) thereof or the security described in 
sub-section (4) thereof, bind such of the agricultural produce 
of the members of that company as was actually in the posses- 
sion of, or in tratisit to, the company or its agents, and in 
respect of which the advance was mnade. 

13. (1) A co-operative company, which is exporting agri- 
cultural produce oversea, may, if authorized in the manner 
prescribed by its constitution, apply to the bank in a form 
prescribed by the board for an advance from the bank in the 
form of a cash credit account on such security as is hereinafter 
described, to enable the company to meet the cost incidental 
to such export. 

(2) Such cost shall include the moneys: expended or to be 
expended on packing materials, railage, port charges, shipping 
freight and all other expenditure reasonably incurred or to be 
incurred in placing and selling the produce on a market oversea. 

(3) The application for the advance shall be signed by the 
chairman and secretary of the company, or by persons pur- 
porting to act in those capacities, and when so signed shall 
bind the company for the repayment of the advance and interest 
due té the bank and all charges incurred by the bank in Te- 
covering such advance and interest. 

(4) The board may grant such application on such con- 
ditions as the board may determine, the rate of interest being 
such as is lawfully charged for the time being by the board for 
advances on cash eredit accounts under any other law. 

[w
e 

(5) No such advance shall be made by the board unless it 
is satisfied that the produce is to be or has been exported oversea 
and is consigned to or the sale whereof is controlled by a 
co-operative organization oversea, approved by the board. 

(6) Every such advance and the interest thereon. shall be 
repayable to the bank within one year from the date thereof 
and no further advance shall be made under this.section to 
any company as long as any prior advance thereunder and the 
interest thereon remain unpaid to the bank. 

(7) The board may make any such advance on the security 
only of any produce of any of the members of the company: 
Provided such produce is to be exported and, in accordance 
with the company’s constitution, is being sold through the 
company: Provided further that the board may, before 
making any such advance, require the company to furhish 
other and additional security which it may think necessary 
adequately to secure the advance. 

(8) As from the date of the advance and until the amount 
thereof and the interest due thereon and the aforesaid charges 

for-the recovery thereof have been repaid to the bank, the 
ownership of the produce in. respect of which the advance is 
made shall, notwithstanding that there has been no delivery 
thereof to the bank, become divested from the owner thereo! 
and be vested in the bank as if it had been actually delivered 
to it. 

(4) Elke eigenaar is aansprakelik voor terugbetaling van het 
aldus ten opzichte van zijn bezitting aangetekende. bedrag, 
alsof dat bedrag aan hem voorgeschoten was ingevolge de 
Omheiningswet, 1912,- zoals gewijzigd. door de Hoofdwet. 

Li, De raad wordt bij deze gemachtigd om van de fondsen 
van de bank de gehele schuld of een gedeelte daarvan aan de 
bank verschuldigd door 

Afschrijvin , 
van zekere 
voorschotten 

een koGperatieve vereniging af. te verstrekt . 
schrijven, mits de schuld ontstond direkt of indirekt door tegen voort 
voorschotten door die vereniging verstrekt aan zijn leden brongselen le o- 
véér de eerste dag van Julie 1921 tegen voortbrengselen aan hem operatieve | 
door hen afgeleverd en mits verder het aldus afgeschreven verenigingen 
bedrag niet meer bedraagt dan zestig percent van de aldus afgeleverd 
ontstane schuld. door leden. 

12, Alle zulke aanvragen of cessies als beschreven zijn in Verdere * 
artikel drie van Wet No. 40 van 1922 verbinden boven en sekuritelt 
behalve de ‘baten beschreven in sub-artikel (2) daarvan of.de yoorschotte:. ° 
sekuriteit beschréven in sub-artikel (4) daarvan, zodanige van aan ko- , 
de landbouwvoortbrengselen van de leden van die maat- opera‘ieve 
schappij als werkelik in het bezit waren van, of in transito. waren Pea 
naar de maatschappij of zijn agenten, en ten opzichte waar- pare 
van het voorschot verstrekt werd. 

13. (1) Hen kodperatieve maatschappij die landbouwvoort- Voorschot- 
brengselen overzee uitvoert, kan indien daartoe gemachtigd ton aan ko 

peratieve 
op de bij zijn konstitutie voorgeschreven wijze bij de bank maatschap: 
op een door de raad voorgeschreven vorm, aanvrage doen om pijen om 
een voorschot van de bank in de vorm van een kas krediet- witvoer van 
rekening, tegen zulke sekuriteit als hierinlater beschreven yoorbbreng- 

eae ver 
wordt om de maatschappij in staat te stellen de onkosten in gemakke. 
verband met zulke witvoer te dragen. liken en tegen 

(2) Zulke onkosten sluiten in de uitgegeven of te worden sesuriteit 
uitgegeven gelden aan pakmateriaal, spoorwegvracht, haven- 129tV0or. 
gelden, scheepsvracht, en alle andere redelike gedane uitgaven . 
of die nog gedaan moeten worden om de voortbrengselen op 
een overzeese markt te plaatsen en te verkopen. 

(3) De aanvrage om het voorschot wordt.door de voorzitter. 
en sekretaris van de maatschappij, of door personen, die heten 
in zodanige hoedanigheid op te treden, getekend en verbindt 
wanneer aldus getekend de maatschappij voor de terug- 
betaling van het voorschot en de rente aan de bank verschuldigd . 
en alle door de bank gemaakte onkosten terzake van de in- 

- |vordering van zulk voorschot en rente. 
- (4) De raad kan zulk een aanvrage toestaan op zulke voor- 
waarden als hij mocht bepalen, de rentevoet zijnde zoals 
alsdan wettiglk berekend wordt door de raad voor voorschotten 
op kas kredietrekeningen ingevolge enige andere wet. 

(5) Geen zulk voorschot wordt door de raad_ verstrekt 
tenzij hij] overtuigd is dat de voortbrengselen overzee uit- 
gevoerd zullen worden-of zijn, en geadresseerd zijn’ aan ‘een — 
door de raad goedgekeurde overzeese kodperatieve organisatie - 
of verkocht worden onder de kontréle van zulk een organisatie. 

(6) Elk-zodanig voorschot.en de rente daarop zijn terug- 
-|betaalbaar aan de bank binnen een jaar na de datum daarvan 

en geen verder voorschot wordt gegeven krachtens dit artikel 
aan een maatschappij, zolang als een vorig voorschot krach- 
tens hetzelve en de rente daarop aan de bank onbetaald ge- 
bleven zijn. 

(7) De raad kan zulk voorschot verstrekken slechts op’ 
de. sekuriteit van de voortbrengselen van een lid van de 
maatschappij: Met dien verstande dat zulke voortbrengselen 
uitgevoerd moeten worden en, overeenkomstig de konstitutie 
van de maatschappij, door tussenkomst van de maatschappij 
verkocht worden: Met dien verstande voorts dat de raad 
voordat hij zulk voorschot verstrekt, van de maatschappij 
kan verlangen verdere en meer sekuriteit te stellen, zoals hij 
nodig mocht achten ten einde het voorschot voldoende te 
verzekeren. 

(8) Vanaf de datum van het voorschot en totdat het bedrag 
daarvan en de daarop verschuldigde rente en de voorzegde 
onkosten van invordering daarvan aan de bank terugbetaald 
zijn, wordt het eigendomsrecht in de -voortbrengselen, ten 
opzichte waarvan het voorschot gegeven is, niettegenstaande 
dat geen aflevering daarvan plaats gevonden heeft aan dee 
bank, aan de eigenaar onttrokken en wordt het gevestigd in   de bank alsof zij werkelik aan hem afgeleverd waren.
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(9) ‘The proc ceeds of the sale of such produce oversea shall 
also be deemed, as from the date of sale, to be vested in the 
bank ot its agent or representative oversea; and it shall be 
a breach of the conditions of the advance for the company to 
direct or permit-any such proceeds to be paid over, without 
the board’s consent, to any person other than the bank or such 
‘agent or representative. 

(10) Nothing in this section contained shall be construed 
as rendering the bank liable, either to the said owner, the 
company, the purchaser or any other person, in respect of 
any contract of sale of the produce or in respect of any obliga- 
tion for which a person is lable by reason of ownership. 

(11) Tf the company fails to pay, when due, any amount 
for which it has become liable under this section, or to observe 
any of the terms and conditions of the advance thereunder, 
‘the board may, after giving seven days notice by registered 
letter addressed to the secretary of the company at the address 

- recorded in the bank’s books, without recourse to a court: of law, 
seize and sell cither by public auction or private treaty, any 
of the produce aforesaid forming the security for the advance, 
or so much thereof as will suffice to pay the amount then 
owing to the bank by the company, and.shall apply the pro- 
ceeds of any such sale to the liquidation or reduction of that 
amount and any expenses incurred by the board in connection 
_with the seizure and sale. 

‘tingent lability attaching to shares and the amount of any|’ 

(12) If part of the security is a cession in favour of the 
bank of all the company’s mght and title to the amount of 
subscribed but unpaid capital and to the amount of any con- 

debts owing or which may thereafter be owing to the company, 
the provisions of Act No. 40 of 1922, and. any amendment 
thereof, shall mutatis mutandis’ apply in respect of the realiza- 

’ tion thereof. 

Agents or 
representa- 
tives outside 
the Union. © 

Alteration 
in constitu- 
tion of 
central 
board. 

Notice by 
bank of 
realization 
of securities 
in insolvent 
estate. 

Amend- 
ments of 
principal 
Act. 

‘Short. title. 

14. The board may, subject to the approval of the 
Minister, appoint agents or representatives of the bank outside 
the Union, and may out of its funds establish offices for 
such agents or representatives. 

15, Notwithstanding anything to the contrary contained In 
section four of the principal Act— 

(«) a managing director appointed by the Governor- 
General shall take the place of the general manager 
mentioned in that section, and the general. manager 
holding office at the-commencement of this. Act shall 
be deemed to have been so. appointed managing |. 
director ; 

(b) the Governor-General may nominate an additional 
member of the board so that the number. of members| . 
(excluding the managing director) is- five, and any)- 
such additional member so appointed shall retire 
on the first day of July in the fifth year succeeding 
his appointment but may be re-nominated unless 
removed or disqualified as in the principal Act 
provided. . 

16, Notwithstanding anything to the contrary contained in 
' section seventy-eight of the Insolvency Act 1916 a notification|; 

by the bank to the legal representative of an insolvent estate 
of its intention to realize any security shall, for the purposes 
of that section, be deemed to be a notification to the trustee 
of that estate. 

17. The several provisions of the principal Act specified in 
the first column of the Schedule to this Act are hereby 
amended to the extent indicated in the second column of that 
Schedule. 

18, This Act may be cited for all purposes as the Land Bank 
Acts- Further Amendment Act, 1924, 
* 

(9) De opbrengst van de verkoping overzee van zulke voort- 
brengselen wordt ook vanaf de datum van zulke verkoping 
geacht gevestigd te zijn in de bank of zijn agent of vertegen- 
woordiger overzee; en het is. een verbreking van de voor- 
waarden van- het voorschot indien de maatschappij toelaat 
of instrukties geeft dat zulke opbrengst, zonder.de toestemming 
van de raad aan iemand anders behalve aan de bank of 
zodanige agent of vertegenwoordiger betaald wordt. 

(10) Geen bepaling van dit artikel heeft de bedoeling de 
bank aansprakelik te maken hetzij] aan de gezegde eigenaar, 

van een koopkontrakt van de voortbrengselen of ten opzichte 
van een verplichting waarvoor een persoon aansprakelik is 
ter zake van zijn ecigendomsrecht. 

(11) Indien de maatschappij verzuimt om een bedrag waar- 
yoor hij ingevolge dit artikel aansprakelik geworden is wan- 
neer zulks betaalbaar is te betalen, of een van de termen en 
kondities van het voorschot daaronder na te komen, kan de 
raad zeven dagen na per geregistreerde brief gericht aan de 
sekretaris van de maatschappi] aan het adres opgeschreven 
in de boeken van de bank, kennis gegeven te hebben, zonder 
vorm van proces, alle voorzegde voortbrengselen die de sekuri- 
teit vormen voor het voorschot, of zulk gedeelte daarvan als 
voldoende is om let bedrag alsdan door de maatschappij 
aan de bank verschuldigd te betalen in beslag nemen en bij 
publieke veiling of wit de hand verkopen, en moet hij de op- 
brengst van zulke verkoping aanwenden tot voldoening of ver, 
mindering van dat bedrag en de onkosten door de raad gemaakt 
in verband met de inbeslagnemingen en-de verkoping. 

(12) Indien zich onder de sekuriteiten een cessie bevindt 
ten faveure van de bank van al het recht en de aanspraak van 
de maatschappij op het bedrag van ingetekend maar ongestort 
kapitaal en op het bedrag van cen voorwaardelike aansprakelik- 
heid verbonden aan de aandelen, en het bedrag van schulden 
verschuldigd of die daarna verschuldigd mochten worden aan de 
maatschappij, vijn de bepalingen van Wet No. 40 van 1922 en 
alle wijzigingen daarvan mutatis mutandis van toepassing 
met betrekking ‘tot de tegeldemaking daarvan. 

agenten of vertegenwoordigers van 
aanstellen, en kan uit fondsen van de bank kantoren vestigen 

de maatschappij, de koper of aan iemand anders, ten opzichte. 

14, De raad kan behoudens de goedkeuring van: de Minister Agenten 

de bank buiten de Unie % Vertes 
woordige 
buiten d 

voor zulke agenten of vertegenwoordigers. . Unie. 
15. Niettegenstaande een tegenstrijdige bepaling vervat in Verandem 

artikel vier van de Hoofdwet— in samen 

(a). 
_ Goeverneur-generaal de plaats in van de algemene 
_bestuurder vermeld in dat artikel .en de persoon die 
bij de invoering van deze Wet het ambt bekleedt 
van algemene bestuurder wordt geacht aldus be- 
noemd te zijn als besturende direkteur ; 

(b) de Goeverneur-generaal kan een additioneel lid van de 
raad.benoemen zodat het aantal leden (buiten de be- 
sturende direkteur) vijfi bedraagt en het aldus be- 
noemde additionele lid treedt op de eerste dag van 
Julie in het vijfde jaar na zijn benoeming af maar 
kan’ herbenoemd worden, tenzij afgezet, 

diskwalificeerd als in de Hoofdwet bepaald. 

16, Niettegenstaande~ een tegenstrijdige 

neemt een besturende direkteur benoemd door de !img van 
centrale 
raad, 

of ge - 

bepaling’ vervat. Kennisg- 
in artikel acht en zeventig van de Insolventie Wet, 1916, wordt ving doc 

ank Va een kennisgeving door de bank aan de wettelike vertegon- 

te zijn. 

van die Bijlage.   als de Landbank Wetten Verdere Wijzigingswet, 1024. 

: > . tegelderr 
woordiger van een insolvente boedel van zijn voornemen om king va: 
een sekuriteit te gelde te maken voor de doeleinden van dat sekurite’ 
artikel geacht een kennisgeving aan de kurator van die boedel pisolven 

Oecdels. 

17. De onderscheidene bepalingen van de Hoofdwet opge- Wijzigine 
noemd in de eerste kolom van de Bijlage van deze Wet worden in Hoofc 

bij deze. gewijzigd in de omvang aangeduid in de tweede kolom 7 

18. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte th 

[
i
a
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Schedule. 

Provisions of the Land Bank Act, 1912 (as amended by Act No. 30 

of 1916, Act No. 36 of 1921 and Act No. 40 of 1922), which are 

specifically amended by section - seventeen of this Act. 

  

Provisions Amended. E stent of Amendment. 

  

Act No. 18 of 1912. 
Section five (as amen- 

ded by Act No. 36 
of 1921). 

Section seven .. 

‘Section mine... 

Section fen (as amend- 
ed by Act No. 36 of 
1921). 

. second time it occurs, of the words 

By the 

  

By the deletion of this section and the substi- 
tution therefor of the following section :— 

5. (1) The managing director shall preside 
at all meetings of the board at which: he 
is present. 

(2) The Governor-General shall appoint on 
such terms and conditions as he may deem fit, 
a general manager. Any referencein this Act 
or any other law to the general manager 
shall be’ deemed to refer to the general 
manager appointed in terms of this section, 

- except that any reference to the general 
manager in Act No. 16 of 1924 shall be 
deemed to refer to’ the managing director. 

(3) The general manager shall be the 
chief executive officer of the bank and shall 
in the absence of the managing director, 
perform such of the latter’s duties as the 
managing director shall direct, including 
those of chairman of the board. In the 
absence of any such direction, the board 
shall, if the managing director is absent from 
any meeting thereof, choose one of their 
number to act as chairman thereat, and 
any member so acting as chairman shall be 
paid out of the funds of the bank a fee of 
one guinea for each day or portion of a day 
tipon which he is engaged upon the business 
of the bank in addition to the fees mentioned 
in section ten of this Act or any amendment 
thereof. 

(4) The board shall, dwing the absence 
' fram office for any cause ofthe general 

Manager appoint any one of the officers of 
the bank to act as general manager and stich 
officer shall, when so acting, exercise all the 
powers and discharge all the duties which 
are, under this Act or any other law, exer- 
cisable or to be performed-by the general 
manager. . 

By the insertion atter the word “the” the 
“ manag: 

ing director anid the”. 

deletion of the words ‘“ general 
manager”? wherever those words: occur and 
the substitution therefor of the words 
“managing director”, 

By the deletion of this section and the sub- 
stitution of the following -— 

10. Out of the funds of the bank, every 
member of the board (other than the 
managing director) shall be paid a fee of 
three guineas for each day or portion of a 
day upon which he is engaged upon the 
business of the bank, and the managing 
director shall be paid such salary as is 
determined by the Governor-General : 
Provided that. no member - (other than 
the managing director) shall be paid more 
than six hundred pounds in one. year. 
Every member shall, in addition, be paid 
his reasonable expenses incurred for travel- 
ling and subsistence while engaged on the 
business of the bank. Such expenzes shall 
be in accordance with a tariff framed by, 
thé board and shall be paid out of the funds: 

’ . of the bank:   

‘ 

Bijlage. 
Bepalingen van de Landbankwet, 1912 (zoals gewijzigd door Wet No. 

30 van 1916, Wet No. 36 van 1921 en Wet No. 40 van 1922), welke 

biezonderlik. gowijzigd worden door artikel zeventien van deze Wet. 

Bepalingen gewijzigd. Omvang van wijziging. 

  

Wet No. 18 van 1912. 
Artikel vijf zoals ge- 

wijzigd door Wet No. 
36 van 1921], 

Artikel zeven .. 

Artikel negen 

Artikel fen (zoals ge- 
wijzigd door Wet No. 
36 van 1921).   

Door de schrapping van dit artikel en de in- 
deplaatsstelling van het volgende artikel :— 

5. (1) De besturende direkteur zit voor 
in alle vergaderingen van de raad die hij 
bijwoont. 

(2) De Goeverneur-generaal  stelb op 
wulke termen en voorwaarden als hem 
mag goeddunken een algemene bestuurder 
aan. Alle verwijzingen in deze Wet en 
enige andere wet naar de algemeno 
bestuurder worden geacht te verwijzen 
near de algemene bestuurder aangesteld 
in termen van dit artikel, uitgezonderd 
dat alle. verwijzingen naar de algemene 
bestuurder in Wet No. 16 van 1924 
worden geacht te verwijzen naar de 
besturende direkteur. - 

(3) De algemene bestwurder is de eerste - 
witvoerende ambtenaar van de bank en 
verricht in de afwezigheid van de bestu- 
rende direkteur zulk gedeelte van de plichten 
van de laatstgenoemde als de besturende 
direkteur aan hem opdraagt met inbegrip 
van die van het voorzitterschap van de 
raad. Bij gebreke van sulke opdracht ver- 
kiest de raad, indien de besturende direk- 
teur een vergadering van dezelve niet bij- 
woont, cen wit zijn midden om het voor- 
zitterschap waar te nemen, en een lid die al- 
dus het voorzitterschap waarneemt ontvangt 
uit de fondsen van de bank een fooi van één 
guinea: voor elke dag of gedeelte van een 
dag dat hij zich wijdt aan de bezigheid van 
de bank boven en behalve cle fooien vermeld 
in artikel tien van dezo Wet of een wijziging 
daarvan. 

(4) De raad stelt gedurende doe afwezig- 
heid van zijn kantoor van de algemene be- 
stuurder om een of andere reden een van de 
ambtenaren van de bank aan om als alge- 
mene bestuurder op te treden, en wanncer 
hij als zodanig optreedt vervult zulke 
ambtenaar alle plichten en oefent hij alle 
bevoegdheden uit die krachtens deze Wet of 
een of andere Wet vervuld moeten worden 
of uitgeoefend kunnen worden door de alge- 
mene bestuurder. . 

Door de invoeging na het woord ‘“‘ de” waar 
het voor de tweede maal voorkomt van de 
woorden “besturende direkteur en de”. 

. | Door de schrapping van de woorden “ alge- 
t 5 

” 
mene bestuurder’’’ wanneer die woorden ge- 
bezigd worden en de indeplaatsstelling daar- 
voor van de woorden “ besturende direk- 
teur ”’. 

Door de schrapping van dit artikel en de in- 
deplaatsstelling van het volgende: . 

10. Elk lid van de raad (uitgezonderd de 
besturende direkteur) ontvangt wit de~ 
fondsen van dé bank een foot van drie 
guineas voor elke dag of gedeelte van ~ 
een dag dat: hij zich aldus wijdt aan 
de bezigheid van de bank en de_ bestu- 
rende direkteur ontvangt sulk  salaris 
als. door de Goeverneur-generaal bepaald 
wordt: Met dien verstande dat geen 
lid (behalve de besturende direkteur) meer 
dan zes honderd pond in een jaar ontvangt. 
Elk lid ontvangt bovendien zijn redelike | 

 yeis- en verblijfkosten wnaneer hij in ver- 
band met de bezigheid van de bank reist. 
Zulke kosten worden betaald uit de fondsen 
-van de bank_ overeenkomstig een tarief . 
vastgesteld door de raad.



vili 

(ere 

Provisions Amended. 

Section siateen 

Section twenty - eight 
sub-section (3) fas 
amended by Act No. 
40 of 1922). 

Section thirty - seven, 
Paragraph (d). 

Section forty-one 

Act No. 36 of 1921. 
Section thirteen, sub- 

section (1), 

Section fourteen e 

‘Section seventeen (as 
amended by section 
nine of Act No. 40. 
of 1922), 

Act No. 40 of 1922, 
‘Section three, sub-sec- 

tion 3 (a) 

Section three, sub-.sec- 
tion 4 (6). 

Reetion three, sub-sec- 
tion (5). 

Section three, sub- 
section (6).   

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, lorm SEPTEMBER, 1924, 

' Extent of Amendment, 

By the deletion of the words “ gencral 
manager’? wherever those words occur and 
the substitution ‘therefor of the words 
“managing director.” , : 

By the deletion of the words “in advance ” 
and the substitution therefor of the words 
‘in arrear ’’.. . . 

By the insertion after the word “ liquidation ” 
of the words “or has, in the opinion of the 
board, ceased to carry on -business, or the 
period of its establishment (if any) has 
expired ”, : 

‘By the deletion in paragraph (6) of all 
words after the word “year”? and by the 
deletion of the last sentence of the section, 
and by the deletion of the words “ general 
manager’ wherever those words occur and 
the substitution therefor of the words “ man. 
aging director.”’. : . 

By the deletion of all words after the word 
“8 prescribe ”’. , , 

By the addition at the end of sub-section (2) 
df the words “unless the board shall other- 
wise in special cases determine, in which 

_ event the half-yearly instalments shall be 
recalculated on the basis of the balance of 
capital owing by the debtor over the remainder 
.of the period for which the advance was 
originally made ”. me 

. By the deletion of this section and the substi- 
tution of the following section :— 

;, L¥. The rate of interest payable to the 
‘bank in respect of advances shall be pre- 
‘scribed by the board from time to time: 
ijProvided that the rate payable in respect 
‘of advances already made shall not be in. 
‘creased: Provided further that the rate so 
‘prescribed shall bo sufficient to ensure that 
‘the bank is not worked at a loss.” 

By the deletion of the words “in advance ” 
and the substitution therefor of the words 
“in arrear ”. 

By the insertion after the word “ owing ? 
of the words “or which may thereafter be 

. owing ”. 
By the insertion after the word ‘shares ” 
in paragraph (d) of the following new para- 
graph :— 

' (e) any produce of the members of the 
‘company actually in the possession of, or 

in transit to, the company or its agent. 
By the addition at the end of the sub-section of 
the following :— . 
i “Similar lists shall from time to time, as 
‘the bank may require be furnished in respect 
of any further shares which may be issued 
by the company, and the cession herein|- 
-yeferred to shall be deemed to include the 
shares appearing in such lists ”. 

By, the deletion of this sub-section and the 
substitution of the following :— 

' (6) The signing of any such cession by the 
chairman and the secretary of the company, 
or by any persons purporting to act in those 
capacities shall, notwithstanding anything to 
the contrary in any law, or in the company’s 
mémorandum (if any) and articles of asso-| 
ciation or regulations— 
{a) bind the company ; 
(®) bind the members to the extent of any 

, amount unpaid on their shares and of any 
contingent liability attaching to those 
shares ; . 

(c) vest in the board the ownership of all 
_or any agricultural produce which is 
‘actually in the possession of, or in transit 
to, the company or its agents and in 

| respect of which the advance was made as 
| fully and effectually as if the said produce   

Bepalingen gewijzigd. 

Artikel zestien 

Artikel acht en twintig, 
sub-artikel (3) (zoals 
gewijzigd door Wet 
No, 40 van 1922). 

Artikel zeven en dertig, 
paragraaf (d). 

Artikel een en veertig 

Wet No. 36 van 1921. 
Artikel dertien, sub- 
artikel (1). 

Artikel veertien 

Artikel zeventien (zoals 
gewljzigd door artikel 
negen van Wet No. 
40 van 1922). 

Wet No. 40 van 1922. 

Artikel drie, sub-artikel 
(8) (a). 

Artikel-drie, sub-artikel 

(4) (8). 

Artikel drie, sub-artikel 
(5). . 

Artikel drie, sub-artikel 
(6). 

  

  

Omvang van wijziging. 

Door de schrapping van de woorden “ algo. 
mene bestuurder” wanneer die woorden 
gebezigd worden en de indeplaatsstelling 
daarvoor. van de woorden “‘ besturende 
direkteur ”’, 

Door de schrapping van het woord ‘“ vooruit- 
betaalbaar ” en de indeplaatsstelliag daar. 
voor van het woord “ achterafbetaalbaar ”’. 

Door de invoeging na het woord “is” van de 
woorden “of naar het oordeel van de raad 
opgehouden heeft bezigheid te doen of het 
tijdvak waarvoor het opgericht was, zo er 
een was, verstreken is’. 

Door de schrapping in paragraaf (b) van alle 
woorden na het woord “ jaar’? en door de 
schrapping van de laatste zinsnede van het 
artikel, en door de schrapping van de woor- 
den “algemene bestuurder wanneer die 
woorden gebezigd worden en de indeplaats. 
stelling daarvoor van de woorden “ besturende 
direkteur *’. . 
Door de schrapping van alle woorden na het 
woord. “ vaststelt ”’. 

Door de toevoeging aan het einde van sub- 
artikel (2) van de woorden “ tenzij de raad in 
Speciale gevallen anders besluit, in welk 
geval de halfjaarlikse paaiementen opnieuw 
berekend worden op de grondslag van de 
balans van kapitaal verschuldigd door de 
schuldenaar, over het overblijvende gedeelte 
van het tijdvak waarvoor het voorschot 
oorspronkelik verstrekt was’. 

Door de schrapping van dit artikel en de in- 
deplaatsstelling van het volgende artikel : 

17. De aan de bank betaalbare rentevoet. 
ten opzichte van voorschotten wordt door 
de raad van tijd tot tijd voorgeschreven': 
Met dicen verstande dat de rentevoet betaal- 
baar ten opzichte van reeds verstrekte 
voorschotten niet verhoogd wordt: Met 
dien verstande voorts dat de aldus voorge- 
schreven rentevoet voldoende: moet zijn 

.om te verzekeren dat de bank niet mot 
verlies werkt. 

Door de schrapping van het woord “ vooruit ” 
en do indeplaatsstelling daarvoor van het 
woord ‘“‘achteraf”’, ‘ 

Door de invoeging na het woord “ verschul- 
digd * van de woorden “of die daarna ver. _ 
schuldigd mogen worden”. 

Door de invoeging na het woord “ aandelen ” 
in paragraaf (¢) van de volgende nieuwe, 
paragraaf : 

(e) voortbrengselen van de leden van de 
maatschappij werkelik in het bezit van of in 
transito naar de maatschappij of zijn agen- 
ten. 

Door de toevoeging aan het einde van het 
sub-artikel van het volgende: _ . 

“ Dergelijke lijsten worden: van tijd tot 
tijd zoalsde bank mocht verlangen ‘verschaft 
ten opzichte van verdere aandelen die door. 
de maatschappij uitgegeven. mochten worden 
en de cessie hierin bedoeld wordt geacht 
de aandelen in te sluiten die in zulke lijsten 
voorkomen ”’. - 

Door de schrapping van dit sub-artikel en 
de indeplaatstelling ‘daarvoor van het 
volgende : : 

(6) De ondertekening van zodanige cessie 
door de veorzitter en de sekretaris van de 
maatschappij, of door personen die in dis 
hoedanigheden heten op te treden— 
(a) verbindt de maatschappij : 
(b) verbindt de leden, ten bedrage van het 

ongestorte bedrag op hun aandelen en 
_ van enige voorwaardelike aansprakelik: 

heid aan zulke aandelen verbonden: 
(¢) vestigt in de raad het eigendomsrecht 

van alle landbouwvoortbrengselen die 
werkelik in het bezit van of in transito 
naar de maatschappij of zijn agenten zijn 
en ten opzichte waarvan het voorschot - 
verstrekt werd, zo volkomen en kracht- 
dadig alsof de gezegde voortbrengselen — 

  

‘h
h
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Provisions Amended. 

Section three, 
section (7). 

Section four, 
section (2). 

Section fire, 
section (1). 

Section, fire, 
section (4). 

a 

sub- 

sub-’ 

sub- 

sub- 

  

Extent of Amendment. 

were actually delivered to and retained 
in the board’s possession, 

aud such signing shall further empower the 

board— 
(i) to prohibit by written notice the transfer 

of any shares on which calls are still due, 
or-any amount owing, or to which o 
contingent liability is attached. Such 
notice shall be addressed to the secretary 
of the company at the address as recorded, 
in the bank’s books ; - - 

(ii) to call up and collect in accordance with 
section jive unpaid capital. and any con- 
tingent liability attaching to shares in the 
company ; 

(iii) to collect any amount due and owing by 
any person to the company, to give valid 
receipts for the payment, to institute 
action, to enforce payment thereof, and to 

abandon such amounts as are, in its 

opinion, irrecoverable ; / 

iv) to prohibit by written notico the dis- 

, posal of any agricultural produce men- 
t tioned in this sub-section ; 

(v) to sell any such agricultural produce. 

By the insertion after the word ** transfer ” 

of the words “or disposal”? and after the 

words “a company” of the words “or of 

any produce in pdssession of, or in transit to, 
a company or its agents ”. 

By the addition at the end of paragraph (c) 

of the sub-section of the words “or any 

produce of its members in the possession of, 

or in transit to, the company or its agents ”’. 

By the addition after paragraph (e) of the 

following new paragraph :— 

(fF) has ceased, in the opinion of the board, 

to carry on business, or the period of its 

establishment (if any) has expired”. 

By the deletion of this sub-section and the 

substitution therefor of the following:— | 

(4) The persons Hable to pay any sub- 

scribed but unpaid capital or any contin- 

gent liability attaching to shares shall bo 

the persons whose names appear on the list 

of shareholders furnished by the company 

at tho time of signing the cession mentioned 

in section éhree, or from time to time there- 

after, and they shall be liable to the extent 

stated in those lists, provided that if any 

shares have, after the signing of such cession, 

been transferred with the board’s written 

consent, then the transferee and not the 

person mentioned in any such list shall be 

liable in respect of the shares so transferred. 

    

Bepalingen gewijzigd. 

Artikel drte, stib-artikel 

(7). 

Artikel vier, sub-artikel 

(2). 

Artikel vi7f, sub-artikel 

(1). 

Artikel vijf, sub-artikel 

(4). 

  

Omvang van wijziging. 
  

werkelik aan de raad afgeleverd waten 
en in zijn bezit gehouden werden, 

niettegenstaande een tegenovergestelde be- 

- paling in een of andere wet, of de akte van 
oprichting van de maatschappij (zo er een is) 
en statuten of regulaties, en zulke onder- 
tekening machtigt de raad verder— 
(i) om bij schriftelike kennisgeving de over- 
dracht van aandelen waarop nog opvra- 
gingen verschuldigd zijn, of waarop nog 
een bedrag onbetaald is, of waaraan een 
voorwaardelike aansprakelikheid is ver- 
bonden te verbieden. Zulke kennisgeving 

_ wordt -gericht aan de sekretaris van de 
maatschappij aan het adres zoals opge- 
schreven in de boeken van de’ bank ; 

(ii) om overeenkomstig artikel vif onge- 
stort kapitaal en een voorwaardelike aan- 
sprakelikheid verbonden aan de aandelen 
in de maatschappij op te vragen en te 
innen ; 

(iii) om alle bedragen door een of andere 
F persoon verschuldigd aan de maatschappij 

te innen, om geldige ontvangstbewijzen 
voor betalingen te geven, om akties in te 
stellen, om rechtstappen te nemen, om 
betaling daarvan te dwingen, en om 
zulke bedragen als naar zijn oordeel 
oninvorderbaar zijn, te laten lopen ; 

(iv) om bij schriftelike kennisgeving de 
beschikking over Jandbouwvoortbreng- 
selen in dit’ sub-artikel vermeld te ver- 
bieden ; : . 

(v)om zulke landbouwvoortbrengselen te 
verkopen. , 

Door de invoeging na de woorden “ een. maat- 
schappij ? van de woorden “‘of een beschik- 
king over voortbrengselen in bezit van of 
in transito naar een maatschappij of zijn 
agenten.”’ 

Door de toevoeging aan het einde van. para- 
graaf (c) van het, sub-artikel van de woorden 
“of van voortbrengselen van zijn leden in 
het bezit van of in transito naar de maat- 
schappij of zijn agenten”’. 

Door de toevoeging na paragraaf (e) van de , 
volgende nieuwe paragraaf : 
“(f) naar het oordeel van de raad opge- 
houden heeft bezigheid te doen of het- 
tijdvak waarvoor hij opgericht' was ver- 
streken is”. 

Door de schrapping van dit sib-artikel en 

de indeplaatstelling daarvoor van het vol- 

gende : . . 

(4) De personen die gehouden zijn inge- 
schreven maar ongestort kapitaal of een 
voorwaardelike aansprakelikheid verbonden 
‘aan aandelen te betalen zijn de personen 

wier namen op de lijst van aandeelhouders 
voorkomen door de maatschappij ingediend 
ten tijde van de ondertekening van de 

cessie vermeld in artikel drie of van tijd 
tot tijd daarna, en zij zijn aansprakelik in 
de omvang vermeld in die lijsten : Met dien 

verstande dat indien na de ondertekening 
van zulke cessie aandelen met de schrifte- 
like toestemming van de raad overgedragen 
zijn, de persoon aan wie overgedragen is 

en niet de persoon vermeld in een van zulke 

lijsten de aansprakelike persoon is ten op- 

zichte van de aldus overgedragen aandelen. 

  

ix
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No. 33, 1924] ° No. 33, 1924.] 

ACT | WET 
To provide for the establishment of a Board of Trade| Om veorziening te maken voor de instelling van een 

and Industries in lieu of the Board mentioned in Handel- en Nijverheidsraad in plaats van de Raad 
Act No. 28 of 1923, and to define its functions bedoeld bij Wet No. 28 van 1923, en om zijix 
and duties, and to amend Act No. 28 of 1923. funkties en plichten te bepaien en Wet No. 23 

van 1923 te wijzigen. 

BE IT ENACTED by -the King’s Most Excellent Majesty, Yé1J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de the Senate and the House of Assembly of the Union of/#4 §enaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, South Africa, as follows :— - als volgt :— , 

Establish- 3, (1) The Governor-General may establish a Board of . ae a of Trade and Industries (hereinafter referred to as the board), 4. (1) De Goeverneur-generaal kan een Handel- en Nijver- Instelling ‘Trade ang to take the place of the Board of Trade and Industries, the/heidsraad (hierna genoemd de raad) instellen om de plaats oe Nines 
Industries duties and powers whereof were described in Act No. 28 offin te nemen van de Handel- en Nijverheidsraad wiens funkties jgidsraad 
and ap- 1923. . . , . en plichten omschreven werden in Wet No. 28 van 1923. en aanste. pointment 

ling en and tenure 
of office of 
members 
thereof, 

Functions 
and duties, 
of board. 

(2) The board shall consist of a chairman and of such 
number of other members not exceeding three, as the Governor- 
General may appoint and determine.. The chairman and other 
members shall hold office for a period not exceeding three 
years, and may be re-appointed from time to time for a further 
period not exceeding three years as in any case the Governor- 
General may determine. ' The appointment or re-appointment 
shall’ provide for retirement of the members of the board 
by rotation, 

(3) The chairman and other members of the board shall 
out of moneys appropriated by Parliament for the purpose 
receive such salaries or remuneration in fees as the Governor- 
General may determine. The Governor-General may attach 
to an appointment such conditions not inconsistent with this 
Act as he may deem fit. 

(4) As from the date .of the establishment of the board, 
the board mentioned in sub-section (1) hereof, the duties 
and powers whereof were defined as described in Act No. 
28 of 1923, shall cease to exist and section one of Act No. 28 
of 1923 shall be repealed. 

2. (1) Subject to the direction of the Minister, the functions| 
and duties of the board shall be to enquire into and advise 
the Government on all matters concerning the economic 

/ development of the natural resources of the Union and its 
industries and trade, and mm particular on— 

(a) the payment of bounties or other forms of State aid 
for: industries ; 

(0) fiseal policy in so far as it bears on commeree and} — 
- industry ; 

(c) the re-casting and revision of the customs tariff :| 

(d) the removal of anomalies from time to time in the | 
- customs and excise tariffs.; 

(e) complaints. or recommendations on the working of| 
the customs and excise tariffs ; 

(f) combinations, trusts, monopolies and restraints of| 
trade tending to affeet the general interest injuriously | 
especially by restricting production or maintaining | 
or raising prices; and the prevention thereof ; 

(g) the dumping of imported goods whereby Union| 
industries are likely to. be unfavourably affected ; 

(k) the supply of raw materials, labour and technical | 
knowledge for industry, and the encouragement of} © 
the imvestment of. capital in .industry ; 

(2) De raad bestaat uit een voorzitter en zulk aantal andere 
leden, -ten hoogste drie, als de Goeverneur-generaal mocht 
aanstellen en bepalen. De voorzitter en andere leden bekleden 
hun ambt voor een tijdvak van ten hoogste drie jaar, en kunnen 
van tijd tot tijd weder aangesteld worden voor een verder 
tijdvak van ten hoogste drie jaar, zoals in elk geval de 
Goeverneur-generaal mocht bepalen. De aanstelling of weder- 
aanstelling maakt voorziening voor de aftreding van de leden 
van de raad om beurten. 

(3) De voorzitter en andere leden van de raad ontvangei, 

mocht bepalen. De Goeverneur-generaal kan zulke 
waarden, niet in strijd met deze Wet, als hij mocht goed achten, 
aan een aanstelling hechten. 

(4) Van af'de datum van de instelling van de raad houdt 
de raad bedoeld bij sub-artikel (1) hiervan, wiens funkties 

bestaan en wordt artikel cen van Wet No. 28 van 1923 
herroepen. , , 

2, (1) Behoudens de instrukties van de Minister bestaan de 
funkties en plichten van de raad in het instellen van onderzoek 

aangelegenheden betreffende de ekonomiese ontwikkeling van 
denatuurike hulpbronnen van de Unie cn zijn handel en 
nijverheid en in het biezonder aangaande— 

(a) de betaling van premiums of andere vormen van 
staatshulp voor nijverheid ; 

- (b) fiskale politiek in zoverre hij betrekking heeft op handel 
en nijverheid ; 

(c) het opnieuw inriehten en de hersiening van het 
doeanetarief ; 

(d) het van tijd tot tijd wegnemen van ongerijmdheden 
in de doeane- en aksijustarieven ; 

(e) klachten of aanbevelingen omtrent de werking van de 
doeane- en aksijnstarieven ; 

(f)-kombinaties, trusts, monopolies en handelsbelem- 
meringen, dic de strekking hebben het algemene 

b 

voortbrenging of het instandhouden of verhogen van 
prijzen, en de middelen tot voorkoming daaryan ; 

(g) het dumpen van ingevoerde gocderen waardoor zeer 
waarschijnlik Unie.nijverheden nadeel lijden ;   legging van kapitaal in nijverheid ; 

naar, en het dienen van advies aan de Regering aangaande alle : 

(h de voorziening van grendstoffen, arbeid en techniese 
| - kennis voor nijverheid en de aanmoediging van be- | 

ambts- 
‘duur van 
leden daa: 
van, 

uit gelden daartoe door het Parlement bewilligd, zulke salarissen 
of bezoldiging bij wijze van fooien als de Goeverneur-generaal - 

yoor- | 

bepaald en omschreven werden in Wet No. 28 van 1928, op te: 

Funkties e 
plichten v: 
de raad. 

belang ‘te benadelen, en vooral door het beperken van 
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Application 
of certain 

‘in industry. 

UNION GAZETTE EXTRAORDI 

(4) transport and markets for the requisites and pro- 
ducts of industries ; ; 0 

(j.) the relation between factory, wholesale and retai 
prices ; 

(k) commercial legislation ; 
(1) such other matters as the Minister may refer to -it 

for report. ° 

(2) The board shall report to the Minister on the matters 
referred to in sub-section (1) and on such matters as have 
been referred to the Board of Trade and Industries by statute 
prior to the commencement of this Act or'as may hereafter 
be referred to the board by statutes. 

(3) It shall be the duty of the board to report as fully as 
possible on all aspects of any matter referred to it as they 
may affect the revenue, trade and commercial and ‘economic 

8. The provisions of sections two to si inclusive of Act - 

No. 28 of 1923, shall apply mutatis mutandis to and in respect 
provisions of of the board. 
Act No. 28 
of 1923 to 
the board. 

Short title. 4, This Act may be cited for all purposes: as the Board of 
Trade and Tndustries Act, 1924. 

consumer and those employed 

, 

heden en produkten van nijverheid.; 
| (j)'de verhouding tussen fabrieks, groothandelaars- en 

‘kleinhandelaarsprijzen ; , 

_(k) handels wetgeving ;. ; 
(1) zulke andere aangelegenheden als de Regering naar 

hem mocht verwijzen voor rapport. 

gelegenheden als naar de Handel- en Nijverheidsraad krachtens 

de wet verwezen waren véér de invoering van deze Wet, of 

alg na deze krachtens de wet naar de raad verwezen mochten 

worden. 

(3) Het is de plicht van de raad om 20 volledig mogelik 

verslag te docn omtrent alle fases 
verwezen aangelegenheid, waaruit de zaak~beschouwd kan 

worden, in zoverre zij invloed mochten hebben op inkomsten 

bezigheids- en handels- en ekonomiese toestanden, en vooral 

met betrekking tot het waarschijnlike effekt’van een of andere 

7 conditions, with special reference to the probable effect of any 
action -recommended on the 

zich met nijverheid bezighouden. i 

8. De bepalingen van artikels twee tot en met zes van Wet 

No. 28 van 1923 zijn mutatis mutandis toepasselik op en ten 

‘Jopzichte van de raad. 

4. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 

als de Handel- en Nijverhcidsraad Wet, 1924.   

(2) middelen van vervoer en markten voor de benodigd- 

van een naar hem: 

(2) De raad rapporteert aan de Minister omtrent de aangele- 

genheden bedocld. bij -sub-artikel (1) en omtrent zulke aan-. 

aanbevolen gedragslijn op de verbruiker en personen die 
4 

Toopassing 
van zekere . 
bepalingen - 
van Wet No. 
28 van 1923 
op de raad. 

Korte titel.
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No. 34, 1924.] No. 34, 1924.] 

' To.. amend section six of the Electricity Act, 1922 Om artikel zes van de Elektrisiteit Wet, 1922 (Wet 
_ (Act No. 42 of 1922). No. 42 van 1922) te wijzigen.. 

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, Gis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika als 

South Africa, as follows :~— volgt :— ; 
° ‘ : . eos +. Herroeping 

Repeal of 1, Section: sia of the. Electricity Act 1999 is hereby repealed|_ 1, Artikel zes van de Elektrisiteit Wet 1922 wordt bij deze van artikel 
ere No 4g and the following new section is substituted therefor : _ herroepen en het volgende nieuwe artikel wordt daarvoor in de ae van. We, 

of 1992. plaats gesteld :-— ima va, 

Transfer of “6, (1) If at any time after the expiration of five years 
be Cone ‘after the Commission has commenced the supply of elec- 
sion to ‘tricity from an undertaking established or acquired by it 
private consumers of that undertaking to the extent of not less 
undertaker. than two-thirds of the output thereof represent to the 

Minister that the undertaking might be more advantage- 
ously acquired or worked or both acquited and worked 
by.another undertaker, the Minister shall cause such repre- 
sentation to be transmitted to the Commission which shall 
publish in the Gazette'and such newspapers as the Minister 
may approve a notice calling for tenders before a date to 
be stated in the notice, for the acquisition or working or 
acquisition and working of the undertaking, and shall 
furnish intending tenderers, on application and on pay- 
ment of a fee to be specified in the notice, with the neces- 
sary information relative to the undertaking. 

(2) The Commission shall, as soon as possible after the 
receipt of the tenders, report thereon to the Minister and 
state whether in its opinion it will be in the public interest 
for any tenderer to acquire or work or both acquire and 
work the undertaking or for the Commission to continue 
the undertaking. 

“ (3) The Minister shall thereupon refer the matter— 

“ (a) to the Board, with instructions to take expert 
“advice if he deems that to be necessary ; 

“(b) to the South African Railways and Harbours 
Administration, if that Administration is one of 
the undertaking’s consumers; and. 

‘“(e) to any local authority which, being one. of the 
undertaking’s consumers, takes on an average 
not-less than thirty millions units per annum from 
the undertaking ; 

“and upon consideration of such reports as may be received 
from those bodies, the Governor-General shall decide the 
matter. 

(4) If the Governor-General decides that the undertak- 
ing shall be acquired or worked or both acquired and worked 
by a tenderer the Commission shall accept the tender, 
with such further conditions as the tenderer may agree 
to, and shall call upon him to give such security for the 
satisfactory fulfilment: of the tender so accepted, as the 
Minister may approve. 

“ (5) The terms of any agreement for the acquisition or 
working or the acquisition and working of any of the 
Commission’s undertakings by a-tenderer shall be subject   to the approval of the Governor-General. Adequate 

“6, (1) Indien te eniger tijd na het verstrijken van vijf Overdracht 
jaar nadat de kommissie begonnen is met de levering van van onder- 
elektrisiteit van een onderneming door hem opgericht of neming doo 
verkregen, verbruikers van die onderneming van ten 
minste twee derden van de daardoor geproduceerde hoe- 
veelheid aan de Minister het voorstel doen dat de onder- 
neming voordeliger | verkregen of geéksploiteerd of zowel 
verkregen als geéksploiteerd zou kunnen worden door een 
-andere ondernemer, laat de Minister zulk voorstel aan de 

Kommissie doorgezonden worden, die een kennisgeving in 
de -Staaiskoerant en zulke nieuwsbladen als de Minister 
mocht goedkeuren, publiceert, inschrijving oproepend voor 
een in de kennisgeving genoemde datum voor de verkrijging 
of eksploitatie of de verkrijging en eksploitatie van die 
onderneming en verstrekt aan personen die voorneniens 
zijn in te schrijven op aanzoek en tegen betaling van een 

Kommissie 
aan private 
ondernemer. 

in de kennisgeving te noemen fooi de nodige informatie - 
betreffende de onderneming. 

(2) De Kommissie rapporteert zo spoedig mogelik na 
ontvangat van de inschrijvingen dienaangaande aan de 
Minister, en vermeldt of het naar zijn oordeel in het open- - 
baar belang i is dat een inschrijver de ondetneming verkrij gt 
of eksploiteert, of zowel verkrijgt als eksploiteert of dat de 
Kommissie, de onderneming voortzet. 

“ (3) De Minister verwijst daarna de zaak— 
(a) naar de raad met instrukties om deskundig 

advies in te winnen indien hij zulks nodig acht ; 
(6) naar de Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens 

_ Administratie indien die Administratie cen van de 
verbruikers is van de onderneming; en 

“(c) naar een plaatselik: bestuur dat als een van de 
verbruikers van de onderneming gemiddeld niet 
minder dan dertig millioen eenheden per jaar van 
de onderneming afneemt ; 

“en na overweging van zulke rapporten als ontvangen 
mochten worden van zulke lichamen beslist de Goeverneur- 
generaal over de zaak. — 

““(4) Indien de Goeverneur-generaal beslist dat de 
onderneming verkregen of geéksploiteerd of zowel ver- 
kregen als geéksploiteerd zal worden door een inschrijver 
neemt. de kommissie de inschrijving aan met zulke verdere 
voorwaarden, als waarin de inschrijver mocht toestemmen 
en vordert hij van hem zulke sekuriteit te stellen voor de 
bevredigende uitvoering van de aldus aangenomen in- 
sehriy ving als de Minister mocht goedkeuren. 

‘(5) De termen van een overeenknomst voor het ver- 
krijgen of de eksploitatie of het verkrijgen en de eksploi- 
tatie van een van de ondernemingen van de kommissie 
door een inschrijver, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van de Goeverneur-generaal. Genoegzame voorziening 

ce
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provision shall‘be made in the agreement for safeguarding 
the interests of consumers and such of the Commission’s| 

loans as may have. been raised wholly or in part on the 
Beeunity,. ‘of that undertaking. 

“* (6) Prior to the execution of the agreement the Commis- 
sion shall apply to the Board as in Chapter II. provided 
for its consent to the transfer to the proposed undertaker 
of the Commission’s licence or permit in respect of the 
undertaking. The Board may, as a condition of. transfer, 
make such modifications in the licence or permit as it may 
think fit or issue a new licence in lieu of the licence or 
permit proposed to be transferred. ° 

(7) The undertaking thall thereupon ‘be carried on| 
in accordance with the terms of the agreement aforesaid 
and all the provisions of this Act which govern private 
undertakings shall apply to it.” 

2, This Act may be cited for all purposes as the Bleotrcity 
Act Amendment Act 1924.   

moet in de overeenkomst gemaakt worden voor de be: 
veiliging van de belangen van verbruikers, en gulke van — 
de leningen van de kommissie als aangegaan mochten zijn 
geheel of ten dele met die onderneming als sekuriteit. 

(6) Voor het verlijden van de overeenkomst doet de 
-kommissie zoals in Hoofdstuk II bepaald, aanzoek bij de 
raad om diens toestemming tot de overdracht aan de voor- - 
gestelde ondernemer van de licentie of de vergunniug van 

‘ de kommissie ten aanzien van de onderneming. «De raad 
kan als voorwaarde van overdracht in de licentie of ver- 
gunning zodanige wijzigingen aanbrengen als hem goed- 
dunkt, of een nieuwe lieentie of vergunning uitreiken in 
plaats van de licentie of vergunning waarvan de overdracht 
-voorgesteld wordt. 

“ (7) De onderneming wordt daarop gedreven overeen- 
komstig de voormelde termen van overeenkomst en alle 
bepalingen van deze Wet die private, ondernemingen _ 
beheersen zijn daarop van toepassing.” 

~ de Elektrisiteit Wet Wijzigings Wet, 1924. 

xii 

' 2. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden als Korte titel.
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‘Method. of 
‘levying con- 
_ tributions to 
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ACT 
- To amend the Miners’ Phthisis Act, 1919, (Act Ne. 

| 40' of 1919) and to make special provision in the 
' cdse of miners who volunteered. for active se ervice 
and who failed io obtain benefits in respect of 

‘a. disablement either under the War. Special 
Pensions Aci, 1919, (Act No. 42 of 1919) or the 
Miners’ Phihisis Act 1919 (Act No. 40 of. 1919): 

No. 35, 1924.] 

Sy, ne WET 
Om de Mijntering. Wet 1919 (Wet No. 46 van n 1919) 

te wijzigen én om speciale voorziening te maken 
_ voor, mijnwerkers die zich vrijwillig op aktieve | 
dienst. _begaven en geen voordelen ten opzichte 
van een invaliditeit. verkregen hebben krachtens - 
de Oorlogs Speciale Pensicenen Wet 1919 (Wet . 
No. 42 van 1919) of de Mijnterimg Wet 1919 
(Wet No. 40 van 1919). 

a 

  
  

EH IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the Hous’ of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :- 

1. In this Act the expression principal Act” means the 
- Miners’ Phthisis. Act, 1919 (Act No. 40 of 1919) and any ex- 
pression to which a meaning has been assigned in the ‘principal 
Act in and for the purposes thereof, bears, when used in this 

Act, the same meaning /unless a contrary intention clearly; 
appears, or unless another meaning has been assigned to that 
expression in this Act. E 

2. Sub-section (2) of section nine of the principal Act is 
hereby amended by the deletion of the word “ and ” at the end 
of paragraph (g) and by the addition at the end of paragraph 

_ (h) of the following words— 

es and 

(2) the creation and maintenance of an. outstanding 
liabilities fund”. 

8. Section ten of the principal Act is hereby repealed as| 
from the first day of November, 1924, and the following new 
section ten substituted ‘therefor — 

‘ 

“10. (1) From and after the first day of November, 
. 1924, there shall be' levied by the board from employers 

in manner hereinafter provided during every three months 
such an amount as may in the opinion of the board be 
required for the purposes of the compensation fund. 

(2) The amount to ‘be so levied from each employer 
shall be assessed as, follows : 

(a) thirty per cent. of ‘the amount in proportion to the 
earnings ina scheduled mine during the previous 
period of three months of the miners employed 
by such employer ; 

(b) fifty .per cent. of the amount ‘in proportion to the 
silicosis rate for each mine; | 

(c) twenty per cent: of the amount in proportion to the 
sum for which such employer was assessed for normal 
incomé tax in respect of the penultimate accounting 

_ period of such employer for that mine taxed under 
the provisions of the Income Tax (Consolidation) 
Act, No. 41 of: 1917, or any amendment thereof, 
or in the case of. employers exempt from-that tax 
twenty per cent. of the amount in proportion to the 
sum for which such employer -would. have been 
assessed if liable for such-tax. The board shall, 
before: assessing the amount due by each. employer 

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

als -volgt :— 
4. In deze Wet wordt onder de uitdrukking * Hoofdwet.”’ woord- 

verstaan de Mijntering Wet, 1919 (Wet No. 40 van 1919), bopaling. © 
en alle uitdrukkingen waaraan ‘door de Hoofdwet een betekenis 
toegekend is in en voor de doeleinden daarvan, hebben, wanneer 
zij gebezigd worden in deze Wet, dezelide betekenis tenzij 
een tegenovergestelde bedoeling ‘duidelik blikt, of tenzij 
een andere betekenis aan die uitdrukking in deze Wet toege- 
kend wordt. 

Wanneer als ekwivalent van “the silicosis rate” in de 
Engelse tekst van de Hoofdwet de uitdrukking ‘‘de silikosis 
belasting” in de Hollandse tekst gebezigd wordt, wordt de 
laatstgenoemde uitdrukking vervangen- door “het silikosis ; 
pero tage 

2. Sub- artikel (2) van artikel negen van de Hooftdwet wordt Wijziging 
bij deze gewijzigd door de schrapping van het woord “ en” van artikel. 
aan het eind van paragraaf (yg) en door de toevoeging aan het Wot No 40 
einde van paragraaf (4) van de volgende woorden— van 1919. 

en. 
(t) het stichten en instandhouden van een uit- 

staande schulden fonds.” ” 
3, Artikel Men: van de Hoofdwet wordt bij deze herzoepen Herroeping 

vanaf de eerste dag van November 1924 en het volgende nienwe Van. artikel 
ten vari artikel tren daarvoor i In de plaats gesteld : Wet No. -4¢ 

: , van 1919 en 
indeplaats- 
stelling van 
nieuw 
artikel. 

10, (1) Vanat en na de eerste dag van November 1924, Wijze van 
wordt door de raad op de hierna bepaalde wijze gedurende hefling van 
elke drie maanden van werkgevers zulk een bedrag ge- plage 
heven.als naar de mening van de raad nodig is voor de pensatie- 
doeleinden van het kompensatiefonds. fonds. 

(2) Het bedrag aldus te worden geheven van elke | 
werkgever wordt aangeslagen als volgt: 
(a) dertig percent van het bedrag naar verhouding van 

de verdiensten op een ingelijste mijn gedurende 
het vooratgaande tijdvak van drie maanden van de 
mijnwerkers in dienst bij zulke werkgever , , 

* (b) vijitig percent van het bedrag naar verhouding van : 
het silikosis percentage van elke mijn; 

(c) twintig percent van het bedrag naar verhouding van 
de som waarvoor zulke werkgever aangeslagen was 
voor normale inkomstebelasting ten opzichte van het — 
voorlaatste rekeningstijdperk van zulke werkgever - 

.in verband met- die mijn getakseerd overeenkomstig ' 
de bepalingen van de. Inkomstebelasting (Konsoli- 
datie) Wet No. 41-van 1917, of een wijziging daarvan, . 
of in het geval van werkgevers vrijgesteld van die 
belasting, twintig percent van het bedrag naar ver- 
houding van de som waarin zulke werkgever zou. , 

aangeslagen zijn indien belastingschuldig. Voordat ': ' 
de raad'het door elke werkgever krachtens dit artikel «| 

  
 



Yontribu- 
‘ions -pay- 

able on 
nines 
losing down _ - 
ow being 
-vithdrawn 
rom 
chedule, 

-under"this section, ascertain such sum from the Com- 

missioner for Inland Revenue who shall furnish 

a statement of such sum when requested to do so 

by the board: 

Provided that no variation or inaccuracy in computing 

such percentages shall invalidate any such levy, but the 

board shall, so soon as conveniently may be after the 

last day of July in every year, correct all such variations 

and inaccuracies which have occurred: during the year 

preceding such last day of July by imposing a further 

levy upon or granting a refund to any employer affected| 

by such variation or inaccuracy. 

(3) The silicosis rate for each mine shall be ascertained 

annually by adding together the periods of employment 

on scheduled mines (exclusive of any periods of absence 

on military service) during the ten years ending on the 

last day of July last previous (so far as the bureau .can 

trace such periods) of all miners’ who have, in the opinion! 

of the bureau, developed for the first time silicosis“to a 

degree entitling them .to any benefit under this Act, 

or any amendment thereof, during the twelve nionths 

ending on the thirty-first’ day of July last previous and 

distributing the total period thus obtained among the 

‘employets in proportion to the aggregate period during 

which such miners were employed on a scheduled mine 

by each employer : 

“Provided that, if the silicosis rate as thus ascertained). 

for each mine, when divided by the average number of 

miners employed on that mine during the said ten years, 

yields a quotient which is greater than-double ‘the corres- 

ponding quotient yielded by treating all scheduled mines 

as one unit, the silicosis rate in respect of that mine shall 

be reduced in the proportion which double such corres- 

ponding quotient bears to such quotient : 

Provided further that the Minister may add each or 

‘all of the following methods of computing the silicosis 
-Tate— . 

(a) the results . of dust-sampling investigations ; 

(6) conclusions drawn by an actuary appointed by the 

Minister from records of the periods worked by 

beneficiaries in each scheduled mine ; 

(c) the reports of inspectors of mines as to breaches in 

any scheduled mine of any law or regulation pre- 

scribed for the laying of dust or for the improvement 

of ventilation or generally’ for the prevention of 
silicosis in mines ; oy 

(d) the prevalence of silicosis as revealed by the periodical |._ 

examination of miners and native labourers: 

(4) In. the event of a scheduled mine being closed down 

or in the event of its being withdrawn from thelist of) 

scheduled mines whether under sub-section (2) of section 

one or under sub-section (2) of section two of this Act or! 

any amendment thereof, there shall forthwith become 

due to: the compensation fund from the.employer in 

liquidation of his outstanding liability under this’ Act, 

or any amendment thereof, or the prior law, an amount 

to be determined by an actuary appointed by the Minister. 

(5) Such amount shall be’a portion, to be determined 

by the actuary, of the estimated present value as at the). 

thirty-first day of July last preceding, of the total out-/ 

standing liabilities of the fund and for the purpose of 

determining such total outstanding liabilities the actuary 

shall include in his caleulations— 

(a) existing monthly allowances ; 

’ fonds   
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verschuldigde bedrag aanslaat, vergewist hij “zich - 

yan zulke som bij de--Kommissaris voor Binnen- 

landse Inkomsten die opgave doet van zulke_ som 

wanneer daartoe door de raad verzocht: : 

Met. dien verstande dat geen verschil of onjuistheid in de. 

berekening van zulke percentages zulke heffing -ongeldig . 

maakt, maar de raad verrekent zo spoedig mogelik na de 

laatste dag van Julie in elk jaar al zulke verschillen.en - 

onjuistheden als gedurende het jaar voorafgaande aan 

de laatste dag van Julie voorgekomen zijn door een 

verdere heffing aan zulke werkgever op te leggen ‘of een 

terugbetaling toe te staan aan een werkgever wie zulk 

verschil of onjuistheid raakt. 
- (3) Het silikosis percentage voor. elke mijn wordt 

jaarliks vastgesteld door de samenvoeging van de tijd- 

vakken van dienst op ingelijste mijnen (uitgesloten  tijd- 

vakken van afwezigheid op militaire dienst) gedurende 

de ticn jaren eindigende op de laatste dag van Julie 

onmiddellik voorafgaande (voor zoverre ‘het buro zulke 

tijdvakken kan nagaan) van alle mijnwerkers die naar het 

_ oordeel van het buro voor de eerste maal silikosis opgedaan 

hebben in een graad die hen gerechtigd maakt tot een 

voordeel krachtens deze Wet ‘of een wijziging daarvan 

dertigste dag van Julie onmiddellik voorafgaande en door 

het gehele tijdvak aldus verkregen onder de werkgevers 

' te verdelen naar verhouding van het totale tijdvak ge- 

durende hetwelk zulke mijnwerkers bij"elke werkgever op 

een ingelijste mijn in dienst waren : : 

Met dien verstande dat indien het silikosis percen- 

‘gedurende de twaalf maanden eindigende op de een en - 

tage aldus voor elke mijn vastgesteld, wanucer gedeeld 

door het gemiddelde aantal mijnwerkers bij die mijn ge- 

durende de laatste tien jaren in dienst een kwotient oplevert 

dat groter is dan tweemaal het overeenkomstige kwotient 

opgeleverd door het beschouwen van alle ingelijste mijnen 

als een eenheid, het silikosis percentage ten opzichte van. 

” die mijn teruggebracht wordt in de verhouding die twee- 

maal zulk overeenkomstig kwotient heeft tot zodanig 

kwotient : i: 

Met dien verstande voorts dat de Minister cen of meer 

van de volgende methodes van berekening van het sili- 

kosis percentage daarbij kan voegen--. . 

(a) de resultaten van onderzockingen van stofmonsters, 

(b) gevolgtrekkingen door een door de Minister aange- 

stelde aktuaris getrokken wit opgaven van de tijd- 

-vakken door voordeeltrekkenden in elke ingelijstc. 

mijn gewerkt ; 
(c) de verslagen van inspekteurs van mijnen aangaande 

overtredingen op een ingelijste. mijn van een wet- 

of regulatie inzake het neerslaan van stof of voor de 

verbetering van luchtverversing of in het algemcen_ 

voor het voorkomen van silikosis in mijnen ; 

(d) het heersen van silikosis zoals blijkt uit het periodieke 

onderzoek van mijnwerkers en naturellearbeiders. 

(4) In het geval dat een ingelijste mijn gesloten wordt 
of in het geval dat, hij geschrapt wordt uit. de lijst van 
ingelijste..mijnen hetzij krachtens sub-artikel (2) van 

artikel een of krachtens sub-artikel (2) van artikel twee 

van deze Wet of een wijziging daarvan, wordt een bedrag 
te worden vastgesteld door een door de Minister aange- 
stelde aktuaris onmiddellik verschuldigd. aan -het kompen- 
satiefonds door de werkgever ter afsluiting van zijn uit- 
staande schuld krachtens deze Wet, of een wijziging daar-— 

van, of de vorige wet. 

XN 

Bijdragen - 
betaalbaar 
in geval van 
sluiting van 
mijnen of 
van schrap- 
ping uit’ 
lijst van 
ingelijste’ 
mijnen. 

(5) Zulk bedrag bestaat uit een door de aktuaris vast- - 

' gesteld gedéelte van de geschatte tegenwoordige grootte 
als op dé laatst voorafgaande een en dertigste dag van 

Julie van het totaal van de uitstaande schulden van’ het 

en voor het doel van 

totaal van- die uitstaande schulden neemt de aktuaris 

bij zijn berekening in acht— 
(a) bestaande maandelikse toelagen ; 

vaststelling van zulk .



s-.. under section ten of the principal Act as amended by this Act 
‘shall be transferred to an Outstanding Liabilities Fund to be/krachtens artikel tien van de Hoofdwet zoals gewijzigd - door’ 
created under the provisions of paragraph (i) of sub-section (2)fdeze Wet worden-overgedragen nadr een uitstaande schuldé ' 
of section nine of the principal Act as amended by this Actifonds te worden opgericht krachtens de ‘bepalingen van para=‘We 

(b) other awards and outstanding balances. of such awards ; ; 

(c) such further allowances and awards arising from 
- silicosis or tuberculosis caused. ‘or contributed to 

before the first day of August in each.year as the 
actuary may estimate as s likely to be. awarded i in the} 

. future ; 

. (d) the amounts standing to. the. oredit of the ‘reserve, 
- outstanding liabilities and compensation funds on 
the’ thirty-first day of July last preceding. 

(6 ) The actuary shall, in assessing-the- portion due by! 
the employer, include in his calculations in addition to!’ 
the matters to be included under sub-section (5) of this 
sectlon such other matters and circumstances as in his). 

opinion can rightly be considered as: influéncing the 
determinations of such portion. .The actuary shall, 
annually and as soon as may be after the first day of 
August, calculate the-total outstanding liabilities of thet 
fund as at the thirty-first day of July last preceding and 
‘he -shall apportion the amount thus ‘ascertained amongst 
the employers. ‘ The amount ‘apportioned to’ each em- 
ployer shall be deemed to be his outstanding: liabilities 
payable to the fund in the event of the miie*being closed 

- down or withdrawn. from the list of scheduled mines]. 

during the year ending on the thirty- first day of July 
next succeeding : 

.. Provided that in making such apportionment the aotuary 
-shall consult with any. actuary whom the employer may 

~ appoint for that. purpose: 

(7) The: determination by: the actuary appointed byl. 
the Minister under sub-section (4) of this section. of such| _ 
total outstanding liabilities and of the portion due by 
the employer shall be final: and -shall. not be: subject to : 
review. 

| (8) Whenever the ‘outstanding liability. ‘determined 
} as aforesaid has been paid but the mine is not withdrawn 

| trom the list of scheduled mines, the employer’s liability 
for future levies shall continue, but for the purpose of]: - 
assessing such levies, the mine Shall-be-deemed to have 

| been placed on the list of scheduled mines as from the 
|. date of closing down, and in.the event of a mine being 

7: - subsequently withdrawn from the list or in the event 
| of mining operations again being resumed and the’ mine 

| again closing down or being withdrawn from the list at 
\ a later date, the provisions of this ‘section shall. again 
\ apply in assessing the employer’s additional outstanding 7 

\ liability. 

} (9) For the purposes of this section, a mine: ‘shall be 
/ deemed to have closed.down when, ‘in the opinion of the 

| Government Mining Engineer, it has substantially ceased 
| mining operations whether such cessation is or is not ‘of 
; a temporary: nature, provided that closing down shall 

| 
| 

not include a temporary stoppage of work due to strikes]. . 
‘of workers; damage ‘or breakdown of machinery or any] 

\ other causes which, in the opinion of the Government!’ 
. Mining Engineer, warrant such temporary stoppage. ‘For 
\the purposes of this sub-section the decision of the Minister 

‘ shall be final and shall not be subject to review.’ 

4, (1) Any amounts paid in respect of outstanding ability 

and shall not be used for the payment of current awards andigraaf (i) van sub-artikel (2) van artikel negen van de Hoofdwet'; 
allowances except -as in the next succeeding sub- section pro-|zoals gewijzigd door deze Wet en worden. niet gebruikt voor 

de betaling van, lopende toekenningen en -toelagen - behalve On 
zoals:in het eerstvolgende sub-artikel. -bepaald. wy 

(2)-Het bedrag ten krediete:.staande van het uitstaande | 
nds ten: opzichte van uitstaande schulden ‘wordt’ 

> jaan het einde van elk jaar verminderd op de volgende wilze 

vided. 

(2) The amount standing to the credit of the Outstanding! 
Liabilities Fund in respect of outstanding liabilities shall be}. 
reduced at the end of each year in the following manner :—-   (a) by all the inte: ‘ost ‘earned thereon ; 
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4, (1) Bedragen betaald in verband met uitstaande. schulden 

“jschulden. fo. 

(6) andere toekenningen « en- uitstaande Dalansen van 
aulke toekenningen ; 

(c) zulke verdere toelagen en tockenningen wegens sili- 
kosis of tuberkulosis veroorzaakt of waartoe mede- 
gewerkt::was.véér de eerste dag-van Augustus in - 
elk jaar als de aktuaris schatten kan dat waarsohijnlile 
in'de toekomst zullen toegekend worden ; 

. (ad) de batige saldos van de reserve, uitstaande schulden 
en kompensatie fondsen op de een en dertigste dag 
van Julie onmiddellik vooraigaande. 

6) De aktuaris neemt bij het aanslaan van: -het gedeelte 
dat door de werkgever verschuldigd is in acht bij zijn . 

- berekening boven en behalve de zaken waarop acht moet 
‘ geslagen worden krachtens sub-artikel (5) van dit artikel 
zulke andere omstandigheden.en aangelegenheden als 
naar zijn oordeel terecht. beschouwd kunnen worden als 
invloed uit te oefenen op de vaststelling van zulk gedeelte. 

. De aktuaris berekent jaarliks en zo spoedig mogelik na 
de eerste dag van Augustus het totaal van de uitstaande 
schulden van het fonds op de een en dertigste dag van 
Julie laatst voorafgaande en. hij verdeelt het aldus vast- 
gestelde bedrag onder de werkgevers. 
werkgever toebedeeld bedrag wordt geacht de door hem 

. aan het fonds betaalbare uitstaande schuld te zijn in 
geval dat de mijn sluit of geschrapt wordt uit de lijst van 
ingelijste mijnen gedurende het jaar eindigende op ‘de 
een en dertigste dag van Julie eerstvolgende : 

Met dien verstande dat bij het opmaken van zulk een 
“-verdeling de aktuaris in overleg treedt met een aktuaris 

- die de werkgever’ voor dat doel mocht aanstellen. 
(7y De vaststelling door de door de Minister krachtens 

sub-artikel (4) -van “dit ‘artikel aangestelde aktuaris. van 
. zodanige totale uitstaande schuldenen van het gedelte 
door de werkgever verschuldigd is: finaal en niet voor . 
herziening “vatbaar. 

(8) Indien na betaling van de uitstaande schuld vast- 
gesteld als voorzegd eén mijn niet geschrapt wordt. uit 
de lijst van.ingelijste mijnen, duurt de werkgevers adu- 
sprakelikheid voor toekomstige heffingen voort maar 
voor. het doeleinde van het aanslaan van zulke. heffingen 
wordt’ de mijn geacht op de lijst van ingelijste mijnen 

_geplaatst te zijn als van de datum van sluiting, en in het 
geval dat een mijn op een latere datum uit de lijst. ge- 
schrapt wordt, of in het geval dat de mijnwerkzaamheden 

op een latere datum geschrapt wordt, zijn de bepalingen 

aanslag van de’ verdere uitstaande schuld van de werk 
gever. 

Het: aan elke - 

(9). Voor de doeleinden van dit artikel wordt een miijn 

' weder hervat worden en de mijn weder sluit of uit de lijst ‘ 

_van dit artikel weder toepasselik met betrekking tot'de | 

seacht; gesloten te zijn indien, naar. het oordeel van‘;de 
Staatsinijningenienr, 

heden gestaakt heeft hetzij al dan niet zulke staking van 
een tijdelike aard is: | 
sluiting geen tijdelike stilstand van werk ten gevolge van. 
_werkstaking- van arbeiders, schade of storing van machirle- 
mieén of tengevolge van andere oorgzaken dic naar het 
oordeel van de Staatsmijningenieur 
staan rechtvaardigen, inbegrepen, wordt. 
einden;-van dit. sub-artikel is de beslissing’ 
Minister finaal en niet vatbaar voor horziening. vom 

  

say met al.de rente daarvan-* verkregen ; 

wulk tijdelik stil- “|. 
Voor de doél- 

van de. | 
‘| 

hi wierendeels de’ mijnwerkzadin-_ 

Met dien verstande dat onder of 

Gdiden, over- 
edragen te 

n’ worden naar      

   

           



(b) by: five per cent. of the ammount carried forward as 
balance “from the preceding year; | 

(c) by five per cent. of each amount. paid in respect of 

‘- outstanding liabilities during the year, reduced in pro- 

portion to the period of the year. which. has elapsed 

since each such amount ‘was: placed to the credit of 
the Outstanding Liabilities Fund, 

and the amount» of such reduction shall be transferred to the 

compensation fund.and applied to any of the objects men- 

tioned in sub-section (2) of section nine of the principal Act 
as amended by this Act. : 

Repeal of 5; Section twelve of the principal Act is hereby repealed and 

section’ the following new section twelvé substituted therefor:— — 
twelve of re : : ‘ 
Act No. 40 
of 1919 and 
substitution 
of new 
section. 

“ Powers of. “12 (1) The Board may call upon any employer to give 

board: security to its satisfaction for the payment of all amounts 
payment of which may become. payable-by.the employer under this 
contribu- Act or any amendment thereof or the prior law, and in 
tions by the event. of such security not being given within a period 
employers.” specified by the Board, it may demand payment of the 

outstanding liability as-if the mine had closed down. 
(2) The ‘Board may: apply -the. provisions of the last 

preceding sub-section in.the case of any employer who 
becomes insolvent or assigns. his estate for the benefit of 
his creditors (or being a company is being wound up as 

. an- insolvent company), or ‘sells’ or. transfers the mine 
owned or leased or worked byhim or it or terminates the 
agreement under which the mine is held or worked, or in 
the case of a mine being withdrawn. from the list of 
scheduled mines.’ ; 

Repeal of 6, Sub-section (2) of section nineteen of the principal Act 
sub-section 
(2) of section is -hereby repealed, and the following new sub-section (2) 

ninegeen of Substituted. therefor :— . oo, 

at Ne (2) The Board may from time to time, subject to the} - 
substitution -approval of the Minister, invest any portion of the balance| . 

of new sub- of each of the funds in‘ Union Government stock or in 

section. . stock’ guaranteed ‘by the Union Government or in Union 

authorities or in- Rand Water Board stock or on fixed 
deposit with a bank approved by the Minister, and it 
may obtain overdrafts ata bank for the purpose of ob- 
-taining ‘moneys necessary to complete any such -invest- 
ment.” 

Miners who 7 Notwithstanding anything in the proviso to - section 
ceased’ twenty-five of the principal Act contained, there shall be granted 
anderground ¢9 any miner or his dependents such greater or other benefits 
«work within’ 5. he would, but for the requirements of the proviso aforesaid, 
mh - vy. : - 
seribed _ have been entitled to, provided such miner ceased underground 

woeriod. - work on scheduled mines within the period of three . months 
after- having- been notified for the first time by the Bureau 
or the Board that he had developed silicosis in a stage entitling 
him to any benefit under the said Act or any amendment thereof. 

_.8, (1). Anything to the contrary notwithstanding in this 
prior law Act ‘or the principal Act contained every miner who, ‘after 
cnoficiaries receiving benefits under the prior law, lawfully worked as a 
who lawfully ~~. . 
avorked ininer and has. not subsequently -been awarded any benefits 

«underground shall be eligible for, or be entitled to, the grant of benefits in 
, _. the principal Act prescribed, as if such prior law award had not 

been made, except that the time limit prescribed by the proviso 
to section twenty-five of.the. principal Act shall. be deemed to 
have been extended to a period of six months from the.com- 

Awards to 

mencement of this Act +, Provided that the miner’s award shall 
‘be based on the earnings. he ‘received when he ‘last. worked 
underground. . 
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“(b) met vijf percent van het als balans van het voor- 
afgaandée jaar overgedragen bedrag ;’ : 

(c) met vijf percent van elk bedrag ten opzichte van uit- 
staande schulden gedurende het jaar betaald ver- . 
minderd naar verhouding van het-gedeelte’ van het 
jaar dat verlopen is sedert elk zulk bedrag ten krediete 
van het witstaande schulden fonds. geplaatst werd, 

en het bedrag van zulke vermindering wordt overgedragen 
naar het kompensatiefonds en aangewend voor een van de 
doeleinden vermeld in sub-artikel (2) van artikel negen van 
de Hoofdwet zoals door deze Wet gewijzigd. -~ 
5. Artikel twaalf van de Hoofdwet wordt hierbij herroepen Herroeping 

en het volgende ‘nieuwe artikel twaalf daarvoor in de plaats van artikel 2 twaalf van gesteld : . Wet No. 40. 
van 1919 en 
indeplaats- 
stelling van 
nieuw 

: | : - artikel. 

42. (1) De raad kan van een-werkgever vorderen.“ Bevoegd- — 
_zekerheid naar’ zijn’ genoegen te stellen voor de betaling heden van 
van alle bedragen welke betaalbaar mogen worden door de faa met be- 
werkgever, krachtens deze Wet, of een wijziging daarvan, beta ing got 
of de vorige wet, en. in het, geval dat zulke zekerheid pbijdragen 

niet binnen de door de. raad vastgestelde tijd gesteld door werk. - 
* wordt, kan hij betaling vorderen van de uitstaande schuld 8°V™ 

alsof de mijn gesloten was. oS oo 
(2) De raad’ kan de bepalingen van het onmiddellik 

voorafgaande sub-artikel toepassen in geval dat de-werk- . 
gever insolvent wordt of afstand doet van zijn boedel 
tén behoeve van zijn krediteuren (of indien een maat- 
schappij, hij gelikwideerd wordt als een insolvente maat- 

' schappij), of de mijn door hem in eigendom bezeten. of 
gehuurd of geéksploiteerd, verkoopt of . transportéert, 
of het kontrakt waarbij de mijn-gehouden of geéksploiteerd 
wordt, beéindigt, of ingeval een mijn. geschrapt wordt 
uit de lijst van ingelijste mijnen.” Soe 

6, Sub-artikel (2) van artikel negents 
wordt bij deze herroepen en het volgende nieuwe sub-artikel van . 
(2) daarvoor in de plaats gesteld : : artikel ih 

- (2) De raad kan van tijd tot tijd onder goedkeuring negention ° 
van de Minister enig gedeelte van de balans van elk van Wet No. 
van de fondsen in Unie Regerings Stock of in stock ge- 40. van 1919 

‘waarborgd door de Unie Regering of in Unie Thesaurie (y jvc 
schuldbrieven of in municipaliteits stock of ini leningen fing van. 

_ van plaatselike besturen of in Rand Waterraad Stock, of nieuw sub-. 
_op.vast deposito in een bank goedgekeurd door de Minister artikel. 
beleggen en hij kan zijn rekening bij een bank overtrekken 
met het doel om de vereiste gelden te verkrijgen om een 
zodanige belegging af te ronden.” , ; 

7. Niettegenstaande enige bepaling van de voorbehouds- Mijnwetkers 
bepaling van artikel vijf en twintig van de Hoofdwet, wordt die do 
aan een mijnwerker of zijn afhankéliken zulk groter of ander hebben ‘met 
voordeel toegekend als waartoe. hij gerechtigd zou geweest ondergronds 
zijn ware het niet voor de vereisten van de gezegde voorbe-'werk binnen 
houdsbepaling, mits’ zulke mijnwerker opgehouden heeft met het Voorge: 
ondergronds werk op ingelijste mijnen binnen het tijdvak van tijdvale.. 
drie maanden nadat hem voor de eerste maal door het buro 
of de raad kennis gegeven werd dat: hij silikosis opgedaan had 
in een stadium hem recht gevende op een voordeel onder de 
gezegde Wet of een wijziging daarvan. _ . . 7 

8. (1) Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze Tooken-. . ' 
Wet of in de Hoofdwet vervat, komt elke mijuwerker die, ningen aan : 
na vodrdelen éntvangen te hebben onder‘de vorige wet, wettig- vorige Wet. 
lik als een mijnwerker gewerkt heeft en geen voordelen daarna YoNeer 
ontvangen heeft in aanmerking voor en is hij gerechtigd tot die wettiglik 
‘de toekenning van-voordelen in de Hoofdwet voorgeschreven ondergronds: 
alsof. gulke toekenning krachtens de vorige wet niet plaats WeTkten. ~ 
gevonden had, uitgezonderd dat de tijdgrens voorgeschreven 
in-de voorbehoudsbepaling van artikel vif ‘en twintig van de 
Hoofdwet geacht wordt verlengd te zijn tot een tijdvak- van 
zes maanden vanaf de invoering van deze Wet: Met dien ver- 
stande dat de grondslag van de toekenning van de, mijnwerker- 
de verdiensten zullen zijn die hij. ontving toen hij voor het 
laatst ondergronds werkte. - 

en van de Hoofdwet Herroeping 
van sub- 
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(2) If the miner dies or has died without receiving an award 
under this section, the benefit. which he would have received 
had he not died shall be paid to his dependants in such monthly 
instalments as the Board may determine. 

9 Notwithstanding anything contained in’ sub-section (2) 
of section twenty-eight of the principal Act, or in the prior 
law, whenever the Board is satisfied that any person was 

Africa, under prevented by reason of his having been on active service or 
certain cir- 
cumstances. 

Miners who 
went on . 
active 
service. 

having been engaged on work of national importance or by 
reason of any other circumstances arising out of the 1914-18 
war, from returning to Africa, south of the equator, or from 
making any appleation or claim for an award under that 
subsection, within the time prescribed in respect of him, the 
Board may extend that prescribed time for such further period 
as seems to it to be equitable in the circumstances. 

10, (1) A miner who has not received benefits under the 
Miners’ Phthisis Acts and was a volunteer as defined in section 

- one of the War Special Pensions Act, 1919 (Act-No. 42 of 1919), 
and whose application for a benefit under that Act in respect 
of a disablement or aggravation thereof from which he was 
suffering at the termination of his services, has been or is 
refused by competent authority on the ground that ‘such 
disablement or aggravation thereof was-or is due to his 
occupation as a miner, may demand to be, and upon such 
demand shall be, examined by a special medical board, to be 
called the Joint Medical. Board, consisting of two members of 
the Medical Bureau, appointed by the chairman thereof, two 
medical practitioners appointed by the Board, constituted by 
section forty-six of the said Act and a chairman appointed by} 
the Minister. 

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) of section 
forty of the principal Act contained, the decision of a majority 
of the Joint Medical Board as to the existence and cause of the 
disablement or aggravation thereof shall in each case be final, 
and if disablement or aggravation thereof due ‘to silicosis or 

- tuberculosis is found to exist the miner shall be entitled to 

Awards to 
‘ dependents 
of prior law 
_benc- 
ficiaries. 

such an allowance and upon such conditions as are contained 
in paragraph (c) of section twenty-five of the principal Act, or|~ 
any amendment thereof, or to the benefits’ prescribed by 
the War Special. Pensions Act, 1919 (Act No. 42 of 1919}, 
or any amendment thereof, as the case may be, according to the 
decision of the Joint Medical Board, 

11, (1) Notwithstanding anything in paragraph (b) of 
section éwenty-nine of the principal Act contained such benefits 
as are in paragraph (a) of section. twenty-seven of that Act pre- 
scribed shall be-granted to the dependents of a miner who was 
in- receipt of an allowance grarited under the provisions of sub- 
section (1) of section twenty-eight of that Act, or who, but for 
his death, would have been entitled to be awarded such an 
allowance : Provided that such dependents satisly the Board 
‘that they have been, from the date of the miner’s-death, to 
the date of the award under this section, resident in Alrica, 
south of the equator. 

(2) Subject to the conditions presctibed in section twelve 
of this Act, the provisions of paragraph (b) of section twenty-nine 
of the principal Act shall apply to the dependents of a prior 
law beneficiary: miner who was not in receipt of an allowance 
under sub-section (1) of section twenty-eight of that Act; or who 
was not entitled to receive such an allowance before hé died. 

* 

(2) Indien de mijnwerker overlijdt of overleden, is. zonder : 
een toekénning krachtens dit artikel ontvangen te hebben 
wordt het voordeel dat hij ontvangen zou hebben indien hij 
niet overleden was aan zijn afhankeliken betaald in zulke 
maandelikse paaiementen als de raad mocht bepalen. 

9. Niettegenstaande de bepalingen vervat in sub-artikel (2) Verschoning 
van artikel acht en twinéig g van de Hoofdwet of in de vorige van afwezig- 
wet kan de raad, wanneer hij overtuigd is dat een’ persoon heid uit 
verhinderd was ter zake dat hij op aktieve dienst was of zich Zuid Afrilke ‘e 
bezig hield met werk van nationaal belang, of ter zake van omstandig- 
enige andere omstandigheid in verband met de oorlog van heden. 
1914 tot 1918, om naar Afrika ten zuiden van de equator 
terug te keren, of om een applikatie of aanzoek te maken om 
een toekenning onder dat sub-artikel binnen de te zijnen 
opzichte. voorgeschreven tijd die voorgeschreven tijd met 
zulk een verder tijdvak verlengen als aan hem onder de om- “ 
standigheid billik toeschijnt. 

“10. (1) Een mijnwerker die geen voordelen- ontvangen heeft Mijuwerkers 
krachtens de Mijntering Wetten en cen vrijwilliger was zoals die op 
gedefinieerd-in: artikel een van de Oorlogs Speciale Pensioenen aktieve 
Wet 1919 (Wet No. 42 van 1919) en wiens applikatie om een dionst 
voordeel onder die. Wet ten opzichte van een invaliditeit 
of verergering daarvan: waaraan hij leed bij het einde van 
“ijn diensten door een bevoegde autoriteit geweigerd werd 
of geweigerd is op grond dat zulke invaliditeit of verergering 
daarvan het -gevole was of is van zijn beroep ‘als mijn- 
werker, kan verlangen om onderzocht te werden door een 
speciale -geneeskundige raad, te worden genoemd de gezamen- 
like geneeskundige -raad, ,bestaande uit twee leden van het 
medies buro aangesteld ‘door de voorzitter daarvan, twee . 
geneesheren aangesteld door de raad ingesteld. door artikel 
zes en veerlag van de gezegde Wet en een voorzitter te worden. 
laangesteld door de Minister, en op zodanig verzoek zal'/hij 
jJonderzocht worden. 

(2) Niettegenstaande de bepalingen van sub-artikel (1) van 
artikel veerttg van de Hoofdwet is de beslissing van cen meerder- 
heid van de gezamenlike geneeskundige raad betreffende het 
bestaan en de oorzaak van de invaliditeit of verergering daar- 
van in elk geval finaal en indien de invaliditeit of verergéring 
daarvan veroorzaakt: door silikosis of tuberkulosis bevonden 
wordt. te bestaan is de mijnwerker gerechtigd tot zulk eel 
toelage cn op zodanige voorwaarden als vermeld worden)in 
varagraal (c) van artikel vif en twintig van de-Hoofdwet of een 
wijziging daarvan of tot de voordelen omschreven in de Oorlogs 
Speciale Perisioenen Wet 1919 (Wet No. 42 van 1919) of een 
wijziging daarvan naar het geval mocht zijn | overeenkomtig 

de beslissing van de gezamenilike geneeskundige raad. | 

11. (1) Niettegenstaande de bepaling van paragraat (6) Voeken- 
van artikel negen-en-twintig van de Hooldwet worden zulke ningen aan 

voordelen als ‘beschreven worden in paragraal (a) van artikel § athankeliken 
zeven en twinkig van die Wet aan de afhankeliken van een van vorige 
mijnwerker toegestaan die in ontvangst. was van een. toelage deeltrek- 
aan hem ingevolge de bepalingen van sub-artikel (1) van artikel kenden. 
acht en twintig van die wet toegekend of die, ware het niet | 
voor zijn ‘overlijden, gerechtigd zou zijn geweest tot de toe: 
kenning van zulk een toelage: Mits zulke athankeliken de raad 7 
overtuigen' dat zij vanaf de datum van. het overlijden ‘van'ide : 
mijnwerker totop de datum van de toekenning ingevolge: dit | 
artikel woonachtig zijn geweest in Afrika, ten ~guiden val ide, 
equator. 

    
(2) Met inachtneming van de voorwaarden ‘voorgeschreven 

bij artikel twaalf van * deze Wet vinden de bepalingen - val | 
paragraat (6) van artikel negen en twintig van de- Hoofdwet™ : 
toepassing op de afhankeliken van een mijnwerker die voordeel i” 
trok onder een vorige wet en niet in ontvangst was van een | | 
toelage ingevolge stib-artikel (1) van artikel acht en twintig” 
van die Wet of die niet gerechtigd was om: valk een toelage : 
te ontvangen vddr zijn overlijden. wot   
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12. The proviso to section twenty-nine: of the principal Act: 
is hereby repealed and the following new proviso substituted 
therefor :— 

‘* Provided that such dependents make or have made 

application within one year from the commencement of this 

Act or from the death of the miner (whichever is the later)| 

and satisfy or have satisfied the Board that they havel. 
been from the last day of July, 1916, or-from the date of 

- the ininer’s death (whichever is the later) to the date of the 

award under this section, resident in Africa, south of the 
equator. , 

A woman who, though formerly the widow of a miner, 
remarried before the commencement of this Act shall not 
be granted benefits under this section in respect to such 
miner.” 

13. Awards made out of the Consolidated. Revenue Fund 
of the Union since the last day of July, 1920, until the 
promulgation of this Act to such dependents as are described 
in paragraph (b) of section twenty-nine of the principal . Act, 
shall be deemed to be awards lawfully made under that 
section and payments made thereunder shall be refunded to 
the said fund by the Board out-of the compensation fund 
immediately after the commencement of this Act. 

14, To any widow who is in receipt of a monthly -allow- 

ance during life awarded under the provisions of the principal 

Act or any amendment thereof there shall, if she so elects, in 

lieu of the allowazce during life, be paid in one sum on her 

re-marriage twenty-four times the allowance payable in respect 

of her for one month: Provided that no sum payable under 

this sub-section shall exceed the unpaid portion of the sum 

limited by paragraph (c) of. section twenty-five. of the principal 
Act. : 

"15, The Board may, in its absolute discretion, make an 

award of an allowance in accordance with the provisions of 

the Third Schedule to the priucipal Act or any amendment 

thereof to the widow and/or children of a miner who died 

outside Africa, south of the equator, if such widow would, 

but for the residential qualification imposed by section twenty- 

nine of that Act, have been entitled to a benefit under para- 

graph (b) of that section: Provided the Board is satisfied— 

(a) that she was married to the miner in Africa, south of he 

equator ; . : . ; 

(b) that she had returned to Africa, south of the équator, 

after the first day of August, 1919, and within a period 

of two years from the date of the death of the miner ; 

(c) that she was born in Africa, south of the equator, or 

that she had been resident there for a period of not 

less than five years prior.to the date on which the 

miner last left Africa, south of the equator, and 

(d) that the delay in her return to Africa, south of the 
equator, was caused by circumstances over which 

- she had no control. - , , 

. 16, Sub-section (2) of section tharty of the principal Act is 

hereby repealed, and the following new sub-section substituted 

thereior :— CO 

(2) Upon the death of a beneficiary any balance of 

an award still remaining in the hands of the Board (other- 

wise than moneys left on loan to the Board) shall lapse to 

the compensation fund if there are no dependents of the} 

deceased ; but the Board may, in its absolute discretion, 

pay to any dependent or relative of the deceased or to} 

the lawlul representative of the deceased or to any person 

who is in the opinion of the Board a creditor of the deceased 

any moneys which are due’ by the Board in respect of a 

monthly allowance granted to the deceased.” 
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12..De vodrbehoudsbepaling . van .artikel -neyen en éwintig Herroeping « ” 
van voorbe- van de Hoofdwet wordt bij deze -herroepen en de volgende 
houdsbe- 

nieuwe voorbehoudsbepaling daarvoor in de plaats gesteld :— 271.00 - 
“Met dien verstande, dat ulke athankelik likatie artikel negei “ Met dien verstande, dat zulke afhankeliken applikatie artikel negei. 

maken of gemaakt hebben binnen één jaar na de invoering en twintiy 
van deze Wet of na het overlijden van de mijnwerker an Wet No.. 
(welke van die twee de laatste gebcurtenis is) en de raad o. ynge 1918 
overtuigen of overtuigd hebben dat zij vanaf de laatste plaatsstel: ~ 
dag van Julie 1916 of vanaf de datum van het overlijden ling van — 
van de mijnwerker (welke van die twee gebeurtenissen Mleuwe 
de laatste is) tot de datum van de toekenning krachtens voorbo- . : wes : 8 ~ houdsbepa- 
dit artikel, woonachtig zijn geweest in Afrika, ten guiden Jing. 
van de equator. Adn een, vrouw die, ofschoon tevoren 
de weduwe van een mijnwerker, hertrouwd. is véér de 
invoering van deze Wet worden geen voordelen toegekend 
ingevolge dit artikel ten opzichte van zulke mijnwerker.” : - 

18, Toekenningen gedaan uit het Gekonsolideerde Inkomste- ‘yerughe- 
fonds van de Unie sedert de laatste dag van Julie 1920 taling van 
tot de afkondiging van deze Wet aan zulke afhankeliken Zekere too- 
als beschreven worden in paragraaf (b) van artikel negen en kenningon 

ae . ’ . .. door kom- 
twintig van de Hoofdwet, worden geacht toekenningen te 21jN pensatie- 
wettig gedaan ingevolge dat artikel en betalingen gedaan ult fonds -aan. - 
kracht daarvan worden aan het gezegde fonds terugbetaald door gekonsoli- 
de raad. uit het kompensaticfonds onmiddellik.na de invoering deerde : © inksomste- 
van deze Wet. . . : mo, fonds. 

14, Aan cen weduwe die in ontvangst is van een maande- 
likse toelage gedurende haar leven toegekend ingevolge 4 
de bepalingen van de Hoofdwet of een wijziging daarvan wodlawen, bij 
wordt, indien zij zulks verkiest, in plaats van de toelage ge- huwolilk. 
durende haar leven bij haar verder huwelik in één som betaald 
vier en-twintig maal de toelage aan haar. betaalbaar voor één 
maand: Met dien verstande dat geen bedrag betaalbaar 
ingevolge dit sub-artikel. het onbetaalde gedeelte van de som 
beperkt door paragraaf (c) van artikel weyf en twintig van de 
Hoofdwet te boven mag gaan... a 

' 15, De raad kan in zijn absolute diskretie een toelage. toe- Toeken- - 
kennen overeenkomstig de bepalingen van de Derde Bijlage ningen’ aan 
van de Hoofdwet of een wijziging daarvan aan cen weduwe Weduwen 
enfoft kinderen van een mijnwerker die buiten Afrika ten on ot on in 
muden van de equator overleden is, indicn zulke weduwe Zuid-Afrika 
gerechtigd zou zijn geweest ware het niet voor’ de kwalifikatie geboren die 
van woonplaats vereist bij artikel negen en twintiy van die Wet naar Zuid. 
tot een voordeel ingevolge paragraaf (6) van dat artikel, mits Aba terng 
de raad overtuigd is— _ 

’ 

Betaling’ in 
één som aan ~ 

(a) dat zij met de mijnwerker_gehuwd was in Afrika ten 
zuiden van de equator ; . 

(6) dat zij naar Afrika ten zuiden van de equator terugge- 
keerd was na de eerste dag.van Augustus 1919 en binnen > 
een tijdvak van twee jaar na de datum van overlijden 
van de mijnwerker ; . , -- 

‘(c) dat zij'in Afrika ten zuiden van de equator geboren 
was of dat zij aldaar, woonachtig was geweest ge- 
durende een tijdvak van nict minder dan vijf jaar védr_ 
de datum waarop de mijnwerker het laatst Afrika, ten 
auiden van de equator, verliet; en. 

(d) dat. de vertraging in haar terugkeer naar Afrika ten 
guiden van de. equator veroorzaakt werd door om- 
standigheden waarover zij-geen kontréle had. Oo 

16. Sub-artikel (2) van artikel dertig van de Hoofdwet wordt tHerroeping 
bij deze herroepen.en het volgende nieuw sub-artikel daarvoor van sub-_ 
in de plaats gesteld :-—- artikel (2) 

(2) Bij het overlijden van een voordeeltrekkende Vou, artikel . 
vervalt een balans. van cen toekenning die nog in Wot!No, 40 - 
handen van de raad is (en die geen geld is gedeponeerd bij van 1919 en 
de raad als lening) aan het kompensatiefonds indien er geen indeplaats- 
afhankeliken van de overledene bestaan, maar de raad stelling van 

: ws : : . . vy, nieuw sub- 
‘ kan in zijn absolute diskretie aan een afhankelike ‘of aytikel: 
betrekking van de overledene of aan de wetitige vertegen- 
woordiger van de overledene of aan een persoon die naar 
het oordeel van de raad een schuldeiser van de overledene 
was, gelden betalen die door de raad verschuldigd waren: 
ten opzichte van een maandelikse toelage aan de overledene   “foegekend.”’
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Repedl of 17. Section thirty-six of the principal Act is hereby repealed, 17. Artikel zes on dertig van de Hoofdwet ‘wordt bij “deze Herroeping 

thirty. sin of and the following new section substituted therefor :— herroep:n en het volgende nieuwe artikel daarvoor in de plaats van artikel 

Act No. 40 | gesteld :— 208 ome de 
of 1919 and 40 van 19] 
substitution en inde- 
of new plaatsstel- 
section. ling van 

“ : _ 
nieuw 

tn PS te “* . © 36 (1) Whenever any person is granted an allowance ; artikel. 
certain “* during life, any balance still due to such person under any “ 36, (1) Wanneer. aan een persoon een toelage ge- “ Zekere - 
balances.” prior law award shall lapse to the compensation. fund.- durende zijn leven toegekend i is vervalt een balans nog aan balansen. 

(2) Whenever the whereabouts is unknown of any zulke persoon verschuldigd onder een toekenning volgens vervavon 

person. who was receiving benefits, any balance still due to cen oy ee wet ‘het het kompensatiefonds. . fonds.” 
such person shall lapse to the compensation fund after-a (2) A anneer het adres van. een persoon die val ont- 
period, of three years has expired from the date of the last hale gst was van voordelen niet bekend is; vervalt eon 
monthly payment made to such person: Provided that arans nog. aan malik cen Persoon verschuldigd aan, het 

"a claim may be revived ahd such claims shall be considered): © kompensaticfonds, hadat cen tijdvak van drie jaren ver- 
‘by the Board should the whereabouts of the person or his| streken isnade datum van de laatste maandelikse betaling 
depen dents become Imown.” P aan zulke persoon gedaan: Met dien verstande dat een 

: aanspraak weder hernieuwd kan worden en zulk} een 

Repeal of 18, Section thirty-seven of the principal Act is hereby repealed aanspraak door de raad oyerwogon wordt indien het adres 
_ Section: and after the commencement of this Act the Board shall refund van de persoon of zijn afhankeliken bekend wordt. , 
thirty-seven’ to persons, who, being the dependents of miners under 18, Artikel zeven en dertig van de Hoofdwet wordt bij : ‘deze Herroeping | 

40 of 1919. the prior law, are still in receipt of benefits, all deductions made 

and benefits from their monthly allowances’ under that section. 
deducted 
‘from allow- 
ances of 
dependents 
to be 
refunded: 

Amendment 
of Third 
Schedule 
to Act No. 
40 of 1919. 

19. ‘The third paragraph of the Third Schedule to the prizicipal 
Act is hereby repealed and the following new paragraph sub- 
stituted therefor :— 

“ For each-of the legitimate children. of the miner (in- 
- cluding adopted and ‘step-children), not exceeding three, 
until such child attains the age of- sixteen years or 
‘marries: one-tenth of the total amount payable in respect 
of the miner, and for each of such,children (in excess of 
three) one-twentieth of such amount: Provided that— 

(i) the amount payable in respect of any. wife or child 
shall cease upon the death of such wife or child ; 

(ii) such allowance shall not be payable in respect of a 
wife or child of a marriage contracted after the date! 
of the’ Bureau’s certificate entitling the miner to an 
award of an allowance during life. 

“If the dependent is an illegitimate child born before or al. 
child born of a marriage contracted after the date of the 
Bureaw’s certificate. entitling the miner to an award of an 
allowance during life or any other person under the age 
of sixteen years, the allowance payable upon the death 
of the miner shall be the same as that preseribed in 

_ respect of the legitimate child of the miner.” 

Short titl 
and com- Phthisis Act Amendment ‘Act, 1924, and shall, excepting as 
mencement provided i in- section three, be deemed to have-been in operation 

of Act. as" from the first day of August, 1924. 

als de Mijntering Wet Wijzigings Wet 1924 en wordt, beh 

‘. 20, This Act may be cited for all purposes as the ‘Miners’ 

rherroepen en na de invoering van deze Wet betaalt de raad alle van artikel 
aftrekkingen gedaan van hun maandelikse toelagen krachtens zeven en 

deriig van 
dat artikel terug aan personen die afhankeliken van mijn- Wet No. 4 
werkers ingevolge de vorige wet, en nog in onbvangst van van 1919 e 
voordelen zijn. voordelen 

: ‘ afgetrokken 
van toelage) 
van af- 
hankeliken - 
te worden 

: terug- 
betaald. 

19. De derde paragraaf van de Derde Bijlage van de Hoofdlwet Wijziging 
wordt bij deze herroepen en de volgende nieuwe paragraaf van Derde 
daarvoor in de plaats gésteld :— Wie van 

“Voor elk van de wettige kinderen van de mijnwerker oF No. 4 g J van 1919. 
(met inbegrip van aangenomen en stiefkinderen) | drie 
nieb te boven gaande, fotdat zulk kind de leeftijd |-van 
zestien jaar bereikt heeft of huwt: een-tiende van} het — 
totale bedrag betaalbaar ten opzichte van de mijnwerker 
en voor elk van gulke kinderen (boven het aantal van drie) 

- een-twintigste van zulk bedrag: Met dien verstande| idat— 
(i) het bedrag betaalbaar ten opzichte van een viol 

_ of kind ophoudt bij het overlijden van zulke vrouw 
of kind; ’ 

(ii) zulke toelage niet betaalbaar is ten opzichte val cen 
_” -yrouw of kind van een huwelik aangegaan na de datum 

van het certifikaat van-het buro dat de mijnwerker 
recht geeft op een toekenning van een toclage ig gedu- 

_ rende ziju leven, 
. Indien de afhankelike ee onwettig kind is geboten 
véér.of een kind geboren uit een huwelik aangegaan na ide 
“dattim van het certifikaat van het buro dat de mijnwerker, . 
recht geeft op een toekenning van een toelage gedurende 
ziju leven, of een andere persoon. beneden de leeftijd) van 
zestien jaar, is de toelage betaalbaar. bij het overlij den 
van de mijnwerker dezelfde als die voorgeschreven! ten 
opzichte van het wettige kind van de mijnwerker.” | | -   20. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 

alive en inwer- 
aij yp Kingtreding 

van Wet.   zoals bepaald in artikel dre, geacht in werking getreden tel 
vanaf de eerste dag van Augustus 1924, ct 
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. To make special provision for certain financial 
matters and in respect of matters involving 
charges upon, or expenditure of, public re- 
venues of the Union, and to amend or interpret 
certain statutes relating to pensions. 
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speciale voorziening te maken voor zekere finan- 
ciele aanglegenheden en ten opzichte van aan- 
gelegenheden waaraan kosten ten laste van of 
uitgaven van publieke inkomsten van de Unie 
gepaard gaanenom zekere wetten betreffende 
pensioenen te wijzigen of uit te leggen. 

    

B" IT} ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

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

«pplication 1. Notwithstanding anything contained in section five of 
f surplus on the Public Debt Commissioners Act, 1911, such sum as the 
ovount § Controller and Auditor-General may certify as the excess o! 
093.°24,_ the current revenues for the financial year ended the thirty-first 

day of March, 1924, over the expenditure charged against such 
revenues under the Appropriation Acts for that year shall be 
applied to meet the deficiency on the revenue account accumu- 
lated during the three financial years ended the thirty-first 
day of March, 1923. 

ailway 2. Notwithstanding ‘anything in the South Africa Act, 
terest to be 1909, the Exchequer and Audit Act, 1911, or any. other law, 
»plied to such sums of money as: may from time to time be received 
ne payment from the railway and harbour fund in respect of interest on. 
we en capital shall be paid into an account in an authorized bank 

als volgt:—— 

cettificeert als het batig saldo van de lopende inkomsten voor 

Airika Wet, 1909, de Financie Wet, 1911, of een andere wets 
worden zulke sommen als van tijd tot tijd ontvangen mochten worden 

op kapitaal in een goedgekeurde bank in een rekening van ; 
de Regering van 

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

7 

1. Niettegenstaande een tegenstrijdige bepaling vervat Aanwending . 
in artikel vigf van de Openbare Schuld Kommissarissen Wet, van surplus 
[911, moet zulke som als de Kontréleur en Auditeur-generaal yan ins 

one : 2. . rekening het financiéle jaar, eindigende de een cn dertigste dag van voor 1923-24 
Maart 1924, over de uitgaven ten laste van zulke inkomsten oo 
ingevolge de Middelen Wetten voor dat jaar aangewend worden 
tot dekking van het tekort op de inkomsterekening opgekomen - 
gedurende de drie financiéle 
dag van Maart 1923. 

jaren eindigende de een en dertigste 

2. Niettegenstaande een tegenstrijdige bepaling in de Zuid- p, ente yan’ |. 
poorweg te 

worden uit het spoorweg en havenfonds in verband met rente aangewend : 
> : x &* taling van. 
de Unie genaamd “de rente depositor ‘rough of the Government of the Union.entitled “ the interest deposit kenine ” bestort ord a . d ter b rente op. 

sedium of account”? and shall thereafter be applied to the payment of taline vente vd. Wor be AN hn vd. De bevali er De schuld door 
sterest interest upon the public debt. ‘The provisions of sections vtikele eer rene he tn vie are vet d th °. “Fs Bin, Wall sniddel van. vung.  wenty-seven to thirty inclusive of the Exchequer and. Audit Wet “Toll ain veda ot i me “ "g van de ‘tgiften rente 

Act; 1911, shall mutets mutandis apply. to issues from the wit Ve rente deposito rekening 0s Van boepassing op ulbguten oe ee , 
interest’ deposit account. . eer . - 1 sc : _ Deze bepaling wordt geacht in werking getreden te zijn op 
be ae day of at re geemed a have wat aid t6 the ll de eerste April 1924, en het bedrag gestort in de Schatkist 
chequer Account from the railway and harbour fund in respect Rerening ult het soel na lie da jiaventonds in Verband met 
of such interest on capital subsequent to thatdate shall be de Schatli oR Le, . d d ' e e t 
trausterred from the Exchequer Account to the said interest ning. auieisy Mvekening naar de gezeg & Fenve Ceposiuo reke- 
dep ostt account. . , 3. Met het docl om gevolg te geven aan de bepalingen van Uitgaven 

oe ps ey . wo jattikel tren (1) van de. Financiéle Verhoudings - Vierde Ver- aan 
P endibure 8, For the -purpose of “giving effect to the Provisions O'ylengings Wet, 1922, worden de uitgaven aan het onderwijs van "aturelle 

wication in wer ten {t) of the Binancial Relations Fourth. Extons'on naturellen gedurende het’ financiéle jaar [921-°22in. de Pro- onderw ee _ Act, 1922, the expenditure on the education of natives during). de K d de H ht £238.000 te: . 2 row 
ee ie the financial year 1921-’22 in the Province of the Cape of Good vinere ge aap © Goe ne OOP Bene , te bedragen, in fe hase 21-22 Hope shall be deemed to be £238,000. -  geacht smed to 

. . £238,000 to -£238,000. ; . . bedragen. 

ation of — 4 (1) Notwithstanding anything to the contrary in the , daanda aan k Bigs - Se" south Aina Hot 180, or the Bachequer and Avil At 1811) Nisoeinaande oon tagonsteige bepaing i 2 sag ping _ the proceeds of any rate levied under section eight or Act No. de opbrengsten van een belasting geheven ingevolge artikel dipbakken 
ounts, of 1911 or any amendment thereof shall be placed to the acht van Wet No. 20 van 1911 of een wijziging daarvan ten tokeningen. credit of a ‘Separate account entitled “« the native dipping tanks 

‘ account ” in order that those proceeds shall be applied to meet 
the cost of the construction, maintenance, supervision and any 
other charges connected with dipping tanks, and, generally, 
of the eradication of stock diseases in a native reserve mission 
station or location not under the control of a native council. 

(2) The operation of this section shall have effect from the 
first day of April, 1923. 

alallow- 5. In addition to the annual salary payable to the Controller 
—© pay- and Auditor-General in terms of section five of the Exchequer 

* tO or and Audit Act, 1911, there shall also be paid. to him local 
Auditor. allowance at such rate as is drawn by officers of the public 

service. The provisions of this section shall have effect as from 
the first day of October, 1919. - 

eral.   zulke opbrengsten aan te wenden ter dekking van de kosten 
van de bouw, het’ onderhoud van en toezicht over, en alle’ 
andere kosten in verband met dipbakken, en in het algemeen 
de uitroeling van veeziekten in cen naturelle reserve, zending- 
statie of lokatie niet onder de kontréle van een naturelle raad.. 7 

krediete. geplaatst worden van een afzonderlike rekening. 
“de naturelle dipbakken” rekening genaamd ten einde . 1 

(2) De werking van dit artikel vindt plaats van af de eerste 
dag van April 1923. 
5, Boven en behalve de jaarwedde betaalbaar aan de Kon- Plaatselike 

tréleur en Auditeur-generaal.in termen van artikel vijf van de toelage ,be- 
Financie Wet, 1911, wordt aan hem een plaatselike toelage 
betaald op dezelfde schaal als aan beambten in dé Staatsdienst 
betaald wordt. 
als van de eerste dag van Oktober 1919. 

taalbaar aan 
Kontréleur 
en Auditeur 

t generaal. De bepalingen van dit artikel hebben effek



xxi 

Pensions ‘to. 
certain 
O.F.8. 
prison 
officers. 

6. Notwithstanding anything to the contrary in any other 
law contained, the provisions of the Police Pensions Act 1910, 
cf the Orange Free State (Act No. 2 of 1910) shall mutates 
mutandis be deemed, as from the commencement of that 
Act, to have applied to any subordinate officer (as ‘defined by 
Act No. 13 of 1911), of the prisons department who was a 
member of the prisons service of the late Orange River Colony 
and became a member of the ‘public service of the Union by 

- treason of section one hundred and forty of the South Africa Act, 

- Amendment 
of sections 

1909; and any contributions to any pension-fund which any 
such subordinate officer has actually made shall be. refunded to 
him without interest. 

7. (1) Sub-section (1) (¢) of section forty-two of Act No. 27 
of 1923 is hereby deleted and the following is substituted there- 

Sorty-two and for:—- 

fifty four of 
Act No. 27 
of 1923, 

Increase in 
rate of 
interest’ 
payable on 

“anoneys ‘to — 
credit of 
Railways 
and | 
Harbours 
Pension 
Fund. 

Short title. 

“(¢) if it appears that his capacity to contribute to > the! 
support of himself and his dependents is impaired 
to the extent of less than forty per, cent., an annuity 
not exceeding oné-quarter of his annual pensionable! 
emoluments at the date of retirement or a gratuity 
not exceeding one year’s pensionable emoluments 
as the circumstances of the case may. require: ” 

and at the end of that sub-section the following proviso is 
added :-— 

“ Provided lastly that in no case e shall -the pension under 
this section be less than that: payable if the officer 
had been retired on the grounds of ill-health not 
occasioned in the discharge of his official duties.” 

(2) Sub-section (1) (c) of section fifty-four of the said Act is 
hereby deleted anc the following is substituted therefor :— 

“(¢) if it appears that his capacity to contribute to the 
support of himself and his dependents is impaired to 
the extent of less than forty per cent., an annuity not 
exceeding one quarter of his annual - - pensionable 
emoluments at the date of retirement or a gratuity 
not exceeding one year’s pensionable emoluments as 
the circumstances of the case may require :” 

and at the end of that sub-section the following proviso is 
_added :— 

“ Provided lastly that in no case shall the pension under 
this section be less than that. payable if the. officer 
had been retired on the grounds of ill-health not 
occasioned i in the discharge “Of. his official duties.” 

8, From and after the first day of April, 1924, the rate of 
interest .payable under sub-section (4) of section staly-three 
of the Railways and Harbours Service Act, 1912, shall be four 
and one-half per cent. per annum. 

‘ 

9, This Act may be cited for all - purposes as the Financial 
Adjustments - Act, 1924. — ; 
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6. Niettegenstaande de bepalingen van een of andere wet Pensioenen 
worden de bepalingen van de Politie Pensioenen Wet, 1910, aan zekere 
van de Oranje. Vrijstaat (Wet No. 2 van 1910) mutates mutandis gevangenis 
geacht als van de invoering van die Wet toepassing te hebben Peam ton 
gevonden op ondergeschikte .beambten (zoals  gedefinieerd Oranje 
door Wet No. 13 van 1911) van het Departement van Ge- Rivier 
vangenissen, die leden waren van de gevangenisdienst van de Kolonie. 
voormalige Oranje Rivier Kolonic.en leden werden van de 
Staatsdienst van dé Unie ten gevolge van artikel honderd en 
veertiy van de Zuid-Afrika. Wet, 1909, en alle bijdragen.aan een 
pensioenfonds werkelik door ‘zulke ondergeschikte beambten 
gedaan, worden aan hen zonder rente terugbetaald. 

7, (1) Sub-artikel (1) (c) van artikel twee en veertig van Wet Wijziging - 
No. 27 van 1923 wordt bij deze geschrapt en het volgende van artikele 
daarvoor in de plaats gesteld :— naee on 

““(e) indien het blijkt dat zijn bekwaamheid om. tb icp on viifti 
het onderhoud van hemzelf en zijD. afhankeliken van Wet Nc 

bij te dragen met minder dan veertig percent ver- 27 van 192 
minderd is, een jaargeld van ten hoogste cen-vierde 
van zijn jaarlikee pénsioendragende emolumenten 
ten tijde van zijn uitdiensttreding .of een gratifikatie 
van ten hoogste één jaar’ ponsioondragende emolu- 
menten naar de omstandigheden van het - geval 
mochten verlangen : 

en aan het cind van dat sub-artikel wordt de volgende voor- 
behoudsbepaling tocgevoegd :— 

“Met dien verstande ten slotte dat in geen geval het 
peusioen krachtens dit artikel minder bedraagt dan 
dat betaalbaar indien de beambte op pensioen gesteld 
was op grond van. slechte gezondheid niet veroor- 
zaakt in de vervulling van, zijn ambtsplichten.” 

(2) Sub-artikel (1) (c) van artikel vier en vijftig van ‘de 
gezegde Wet wordt bi deze geschrapt en het volgende daar- 
voor in de plaats gesteld :— 

“(c) indien het blijkt dat zijn bekwaamheid om tot het 
onderhoud van hemzelf en zijn afhankeliken bij te 
dragen met minder dan veertig percent verminderd 
is, een jaargeld van ten hoogste cen-vierde van zijn 

__ jaarlikse pensioendragende emolumenten ten tijde 
van zijn uttdiensttreding of een gratifikatie van ten 
hoogste één jaar pensioendragende emolumenten 
naar de omstandigheden van het geval mochten 
verlangen : ’ 

en aan het eind van dat sub- artikel wordt de volgende voorbe- 
houdsbepaling toegevoegd :— 

“Met dien verstande ten slotte dat in geen geval het 
_ pensiden krachtens dit artikel minder bedraagt dan 

- dat betaalbaar indien de beambte op pensioen gesteld 
was op grond van slechte gezdudheid niet veroor- 
zaakt in de vervulling van zijn ambtsplichten.” 

.8, Yan en na de eerste dag van April 1924 is de rentévoet, Verhoging 
hetaalbaar krachtens sub-artikel (4) van artikel drie en’ zestig van rente- 
van de Spoorweg- en Havendienst Wet 1912, vier en een half voet Yat 

gelden ten 
percent per jaar. - 1 Krediete ve 

Spoorweger 
--,, en Havens 

_ Pensioen- 
' fonds. 

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

de Financiéle Regelings Wet, 1924. ws
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No, 37,81924.] £No. 87,1924] - 

Om veorziening te maken voor zekere pensioenen, 

toekenningen, gratifikaties en andere pensioen- 

dragende voordelen. 
To provide for certain pensions, grants, gratuities 

and other pensionable benefits. 

    

BE JT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

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

Fis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

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

als volgt:— ; ; 

1, Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat in Macht om 
1. Notwithstanding anything to the contrary in any law ower to re k 

, : : . ‘oo Wet, zal het wettig zijn om aan de personen opgenoemd 2exere pen- 

‘ward contained, it shall be lawful to award to the persons emg We 2 8 2) . I k OPE . gioénen en 
certain - . : ‘ . - in ce Bijlage tot deze Wet het pensicen, de toekenning, grati- jo dore v 

yensions mentioned in the Schedule to this Act the pension, grant, . ye : — 1 : . andere Voor- 

€ . . ‘oy lfikatie of andere pensioendragende voordelen, witeengezct iM delen toe te . 

nd other gratuity or other pensionable benefit specified in the said ve os ‘oder zodanig pers ‘toe te kenn. or 

fits in dule. i ‘ h such de Bijlage, ten aanzien van ieder zodanig persoon, toe te kennen over. 
rene Schedule, in respect of each such person. eonkomstig 
secordance ; kennen, Je Bil . 

with : : , . . . e re age 

ichedule to 
we nN ez 

Ket. 

et. . 

2, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden sangehaald Korte titel. 
Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Pensions 

(Supplementary) Act, 1924.  . |: 

Schedule. 

{.. The award to 8. J. Gouws, formerly a constable, South African 
Police, of a pension of £92 4s. per annum, with effect from 26th May, 
1923. v . . 

2. The award to C. Cox, formerly a constable, South African Police 

of a pension of £103 18s. per annum, with effect from Ist March, 1923. 

3. The award to F. A. Theron, who was injured whilst assisting 

- the police to recapture an escaped prisoner, of a pension of £36 per 

annum with effect from’. 1st. April, 1923. 

4. The award to J. McKenzie, formerly a bricklayer, South African 

Railways, of a pension of £24 per annum, with effect from Isb April, 
1925. . 

5. The award to M. CG. Botha, ‘formerly a labourer, South African 

Railways, of a pension of £24 per annum, with effect from 1st April, 

1924. , 

"-6 The award to T. Breckon, formerly a bridge foreman, South 

African Railways, of a pension of £36 per annum, with effect from 

Ist April, 1924. ~~ . . 

- 7%, The award to Frances Praed, widow of C. H. Praed, who diad 

whilst on service during the Anglo-Boer. war, of a pension of £65 per 
annum, with effect from 1st February, 1924. 2. : 

8. The award to Alide E. J. Joubert, whose son, W. J. Joubert, 

was killed during the disturbances on the Witwatersrand in March, 

1922, of ‘& pension of £36 per annum, with effect from 1st April, 1924. 

9. The award to A. H. Ferreira,-formerly a post contractor, of a 

pension of -£36 per annum, with effect from 1st April, 1924.. 

10. The pension of 8. D. de Wet, .who was wounded during the 

“Anglo-Boer war, to be increased to £52 10s. per annum, with effect 

from 1st April, 1924. . 

11. The pension of G. M. Sheridan, formerly head constable, South 

African Police, to be increased with effect from Ist April, 1924, to 

the amount to which he would have been entitled under the provisions 
of section four of Act No. 12 of 1874. : . 

12. The pensions of H. OC. G. T. N- Barham, E. S. Martin, A. K. 

Maclean, G. RB. Threlfell, T. G. N. Cox, A. Gee and F. C. Blanchard 
on fal retirement to be computed as if the whole of their service 
had fallen under the provisions governing members of the Natal Police 
Superannuation Fund. : : 

13. The award to Mary Robins, widow of G. Robins, formerly a 

porter, South African Railways, for and on behalf of her five children, 

" of £12 per annum in respect of cach child until they respectively attain 
the age of 16 years, with effect from Ist April, 1924. 

14, ‘Phe award to Martha M. Nagel, widow of F. M. Nagel, formerly 

a fireman, South Afvican Railways, for and on behalf of her five 

youngest children, of £12 per annum in respect of each child until 

they respectively attain the.age of 16 years, with effect from Ist April, 

1924. 
15. The award to Elizabeth A. Cotton, widow of H. 8. L. Cotton, 

‘formerly a detective, South African Police, of £18 per annum in 

respect of her youngest child until he reaches the age of 16 years, with 

effect from Ist April, 1924, - 

als de Pensidenen (Aanvullings) Wet, 1924. 

  

Bijlage. . 

1. De toekenning aan 8. J. Gouws, vyoorheen konstabel, Zuidatri- 

kaanse Politie, van een pensioen van £02. 4s. per jaar, met ingang 

van 26 Mei 1923. 

Politie van cen pensioen van £103 18s. per jaar, 

Maart 1923. - 
3. De toekenning aan I’, A. Theron, die letsel ontving terwijl Ajj 

de politie hielp bij het vangen van een ontsnapte gevangene, van een 

pensioen van £36 per jaar, met ingang van 1 April 1923. 

4. De toekenning aan J. McKenzie, voorheen metselaar, Zuidafri- 

kaanse Spoorwegen, van een pensicen van £24 per jaar, met’ ingang 
van 1 April 1923. . So, 

5. De toekenning aan M. C. Botha, voorheen arbeider, Auidafei- 

kaanse Spoorwegen, van een pensioen van £24 per jaar, met ingang 

van 1 April 1924. 
6. De toekenning aan ‘I. Breckon, voorheen brug voorman, Zuid- 

afrikaanse Spoorwegen, van een pensioen van £36 per jaar, met ingang 
van 1 April 1924. . : . 

7. De toekenning aan Frances Praed, weduwe van C. H, Praed, die 

met ingang van 1 

een pensicen van £65 per jaar, met ingang van 1 Februarie 1924, 
8. De toekenning aan Alide E. J, Joubert, wier zoon, W. J. Jou- 

bert, gedood werd gedurende de wanordelikheden aan de Witwaters- 
rand in Maart 1922, van een pensioen van £36 per. jaar, met, ingang 
var. 1 April 1924. 

9. De toekenning aan A. H. Ferreira, voorheen post aannemer, van 
cen pensisen van £36 per jaar, met ingang van 1 April 1924. 

10. Het pensicen van $. D. de Wet, die gewond werd gedurende de 
Anglo-Boer oorlog, te worden verhoogd tot £62 10s. per jaar, miet 
ingang van 1 April 1924. . 

11. Het pensicen van G. M. Sheridan, voorheen hoofdkonstabel, 
Zuidafrikaanse Politie, te ‘worden verhoogd met ingang van 1 April 
1924 tot het bedrag waartoe hij gerechtigd zou zijn geweest ingevolge 
de bepalingen van artikel vier van Wet No. 12 van 1874. 

12, De pensioenen van H. ©.°G. 'C. N. Barham, E. 8. Martin, A. K. 
Maclean, G. R. Threlfell, T. G. N. Cox, A. Gee en F.C. Blanchard 
bij finale uitdiensttreding te worden berekend alsof hun .gehele dienst 
onderworpen was geweest aan de bepalingen geldend voor leden van 
het Natalse Politie~Superannuatie Fonds, 

13. De toekenning aan Mary Robins, weduwe van G. Robins, voor- 
heen kruier, Zuidafrikaanse Spoorwegen, voor en ten behoeve van 
haar Vit anderen, van ie per jaar ten aanzien van elk kind totdat, 
aij respektievelik de ouderdom van 16 jaar bereiken, met inga: 
] ‘April 1924. ; et - * ingeng van 
-14. De toekenning aan Martha M. Nagel, weduwe van IF. M. Nagel, 

totdat 2ij rvespektievelik de ouderdom van 16 jaar bereiken, met in- 
gang van 1 April 1924. 

15. De toekenning aan Elizabeth A. Cotton, weduwe van H. 8. Ju. 
Cotton, voorheen-speurder, Zuidafrikaanse Politic, van £18 per jaar 
ten aanzien van haar jongste kind totdat hij de ouderdom van 16   bereikt; met ingang van. 1 April 1924, 

2. De tockenning aan ©. Cox, voorheen konstabel, Zuidafrikaanse 

overleed terwijl hij in dierist: was gedurende- de Anglo-Boer oorlog, van - 

jvoorheen stoker, Zuidafrikaanse Spoorwegen, voor en ten behoeve van. 
haav jongste vijf kinderen, van £12 per, jaar ten aanzien van elk kind 

jaar
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‘16. The award to Susanna M. Nell, widow of J. J. D. Nell, formerly 
a. member of the South African Police, for and on behalf of her five 
youngest children, of £12 per annum in respect of each child until they 
respectively attain the age of 16 years, with effect from 1st April, 1923. 

17. The award to Alice G. Halkett, widow of ©. H. Halkett, for- 
merly a head constable, South African Police, for, and on behalf of 
her three youngest children, of £12 per annum in respect of each child 

'_ until they respectively attain the age of 16 years, with effect from Ist 
April, 1923. 

18. The award to Catherine A. Tetlow, widow of H. F. Tetlow, 
formerly in the service of the Department of Prisons, for and on behalf 
of her.three children, of £12 per annum in respect of each child until 

: Wong, respectively attain the age of 16 years, with effect from 1st April, 

19. The grant to E. H. Smit, prison warder, on his retirement, of an 
award under Act No. 29 of 1912 as if his membership of the fund 
established therenmder conformed to the requirements of section tiventy- 
one of the-said Act.- : : 

20. The grant to T. Booker, warder, Department of Prisons, on his 
retirement, of an award under Act No. 29 of 1912 as if his membership 
of the fund established thereunder conformed to the requirements of 
section twenty-one of the said Act. ‘ 

of a gratuity of £131 4s, oo 
22, The award to Harriet L. Haigh, widow of J. M. Haigh, formerly 

a finger print expert, South African Police, of a gratuity of £108, pay- 
- able in monthly instalments of £3, with effect from 1st April, 1924. i 

23. The award to Emily Maginess, widow of the late Capt.. 'T. 
Maginess, of a gratuity of £100, payable in monthly instalments cf 
£8 6s. 8d., with effect from 1st April, 1924. , : ‘ 

24. The award to A. H. Hulme, formerly constable, ‘South African 
Police, of a bratuity of £48, payable in monthly instalments of £2, 
with effect from dst April, 1924. : 

25. The award to W. A. H. Baynham, formerly a telegraphist, 
Department of Posts and Telegraphs, of a gratuity equivalent to the 
amount contributed by him to’ the Transvaal Administrative and 
Clerical Division Pension Fund. . _ 

26. The award ‘to J. O'Leary, formerly a postmaster, Department of 
Pests and Telegraphs, of a gratuity equivalent to the- amount con- 
tributed by him to the pension fund. . a 

27. The award to D. J. Kotze, formerly a constable, South African 
Police; of a gratuity equivalent to one-half the amount contributed 
by him to the pension fund. — : , 

28. The award to C. H. Ricketts, formerly clerk, Department of 
the Interior, of a gratuity equivalent to. one-half the amount contri- 
buted by him to the pension fund. Se 

29, The award to -W. G- Morley, formerly a postman, Department 
of Posts and Telegraphs, of a gratuity equivalent to one-half the 
amount contributed by him to the pension fund. 

30, The award to P. F. Meyer, who was wounded during the Anglo- 
Boer war, of such compensation as would have been awarded. to him 
had-the provisions of Chapter VI of Act No. 42 of 1919 been applic. 
able to-his case. . 

oi. J. R. More, assistant general manager, South African Railways, 
to be permitted to count the period of his service from 1st November, 
1897, to 13th September, 1900, inclusive, for pension purposes: Pro- 
vided that the necessary contributions and interest are paid to the 
Cape Civil Service Pension Fund in respect thereof. 

32. H.,A. Lester, chargeman electrician, South African. Railways, 
to be permitted 10 contribute.to the superannuation fund in respect 
of the period 10th May, 1923, to 2nd September, 1924, inclusive. 

335. For the purposes of section seven of Act No. 25 of 1919, the 
application of C. W, Abrams, clerk, South African. Railways, for the 
condonation of the break in his service from 2nd November, 1917, to 
18th September, 1919, for pension purposes, to be deemed to have 
been made within the period prescribed in that section. : 

34. The break in the service of E. Sulivan, formerly sergeant, South 
African Mounted Riflemen, from 15th June, 1908, to 2nd July, 1908, 
to be condoned, being regarded as leave without pay, not counting 
as service, but preserving to him the benefit of his previous service 
for pension purposes. : : 

35, The break in the service of J. G. Marais, formerly an officer 
of the Permanent Force (Staff), Union Defence Forces, from ist 
September, 1808, to 26th June, 1911, to be condoned, being regarded 
as.leave without pay, not counting as service, but preserving to him 
the benefit.of his previous service for pension purposes, subject to his 
satisfying all the claims of the Treasury : Provided that the recovery 
of such claims shall not, unless he otherwise desires, be at a higher 
rate than £100 per annum. 

36. The award to W. H. Rankin, formerly a sergeant, South African 
Police, of the pension to which he would have been entitled had he 
been retired owing to ill health under Act No. 12 of 1874 (Cape), 
with. effect. from 7th March, 1923: 

57. The pensions of H. A. Newman and F. H. Marshall, formerly 
members of the South African Mounted Rifles, on final retirement to 

. be computed as if the whole of their service had fallen under the 
‘provisions governing members of the Natal Police Superannuation 
Fund. 

21. The award to Harriet H. C. Ingram, widow of J. F. Ingram, |. 

' 

|kend zou zijn indien de 

1é. De toekenning aan Susanna M. Nell, weduwe van J. J. D. Nell, 
voorheen manschap van de .Zuidafrikaanse Politie, voor en ten behoeve 
van haar jongste vijf kinderen, van £12 per jaar ten aanzien van elk 
kind, totdat zij respektievelik de ouderdom van 16 jaar bereiken, met 
ingang van 1-April 1993. 

17. De toekenning aan Alice G. Halkett, weduwe van C. H. Halkett, 
voorheen hoofdkonstabel, Zuidafrikaanse Politie, voor en ten behoeve 
van haar jongste drie kinderen, van £12 per jaar ten aanzien van elk 
kind totdat zij respektievelik de ouderdom van 16 jaar bereikt hebben, 
met ingang van 1 April 1923. . 

18. De toekenning aan Catherine: A. Tetlow, weduwe van H. YF. 
Tetlow, voorheen in dienst van het Departement van Gevangenissen, 
voor en ten behoeve van haar drie kinderen, van £12 per jaar ten 
aanzien van elk kind tot zij respektievelik de onderdom van 16 jaar 
bereikt hebben, met ingang van 1 April 1923. 
19. De toekenning aan KE. H. Smit, gevangenbewaker, bij zijn uit- 

diensttreding van een toekenning ingevolge Wet No. 29 van 1912 alsof 
zijn lidmaatschap van het daaronder ‘gestichte fonds voldeed aan de 
vereisten van artikel een en twintig van genoemde Wet. 

20. De toekenning aan T. Booker, bewaker, Departement van Gevan- 
genissen, bij zijn uitdiensttreding, van een toekenning ingevolge. Wet 
'No.29 van 1912, alsof zijn lidmaatschap van het daaronder gestichte 
fonds voldeed aan de vereisten van artikel cen en twintig van: ge- 
noemde Wet. 

21. De toekenning aan Harriet H. C. Ingram, weduwe van J. F, 
‘Ingram, van een gratifikatie van £131 4s. 

22. De toekenning aan Harriet L. Haigh, weduwe van J. M. Haigh, 
voorheen een vingerafdruk deskundige, Zuidafrikaanse Politie, van 
een gratifikatie van £108, betaalbaar in maandelikse paaiementen: van 
£3, met ingang van 1 April 1924. _ 

23, De toekenning aan Emily Maginess, weduwe van wijlen Kapt. T. 
Maginess, van een gratifikatie van £100, betaalbaar in maandelikse 
paalementen van £8 6s. 8d., met ingang van 1 April 1924, a 

24. De toekenning aan A. H. Hulme, voorheen konstabel, ‘Zuid. 
afrikaanse Politie, van een gratifikatie yan £48, betaalbaar in maande- 
likse paaiementen van £2, met ingang van 1 April 1924. vy 

25. De toekenning aan W. A. H. Baynham, voorheen teleégrafist, 
Departement van Post en Telegrafie, van een pratifikatie gelijkstaande 
meti het bedrag door hem bijgedragen aan het Transvaalse Admini- 
stratieve én Klerkelike Afdeling Pensioenfonds. . re : 

26: De toekenning aan J. O'Leary, voorheen postméester, Departe- 
ment van’ Post en Telegrafie, van cen gratifikatie gelijkstaande , met 
het'bedrag door hem bijgedragen tot het Pensioenfonds. poe 

a7. De toekenning aan D. J. Kotze, voorheen konstahel, Zuidafri- 
kaanse. Politie, van een. gratifikatie gelijkstaande met de helft van het; 
bedrag’ door hem bijgedragen tot het Pensioenfonds. | “ . 

28. De toekenning aan ©. H. Ricketts, voorheen klerk, Departement. 
van Binnenlandse Zaken, van een gratifikatie gelijkstaande met’ de 
helft van het bedrag door hem bijgedragen tot het Pensioenfonds. 

‘29. De toekenning aan W. G. Morley, voorheen brievebesteller,! De- 
partement van Post en Telegrafie, van een gratifikatie gelijkstaande 

inet, de helft van het bedrag door hem bijgedragen tot het Pensioén- 
onds. ; . Lok 
30, De toekenning aan P. F, Meyer, die gewond werd gediirende 

de Anglo-Boer oorlog, van zodanige schadeloosstelling als hem! : téege- 
| bepalingen van Hoofdstuk VI van Wet |No. 42 
van 1919 toepasselik geweest waren op zijn geval. bore. 

Sl. J. RB. More, Assistent Algemene Bestuurder, Zuidafrikdarise 
Spoorwegen, te worden veroorloofd om het tijdvak van zijn dienst 
vanaf 1 November 1897 tot en met 13 September 1900 mee te rékenen 
voor pensioendoeleinden ; Met dien verstande dat de nodige bijdragen en rente ten aanzien daarvan betaald worden aan het Kaapse |Civiele Dienst. Pensioenfonds. 7 . | at ~ $2. H. A. Lester, voorman electricien, Zuidafrikaanse Spoor te worden veroorloofd tot het Superannuatiefonds bij te dragen| tea 
aanzien van het tijdvak 10 Mei 1923 tot en met 2 September 1993, i, 33. Voor de doeleinden van artikel zeven van Wet No. 25° van'1919, het aanzoek van C. W. Abrams, klerk, Zuidaftikaanse Spoorwegén, om .verschoning van de dienstonderbreking van 2 November 1917’ tot 18 September 1919, voor pensioendoeleinden, te worden geacht. |te zijn gedaan binnen het tijdvak voorgeschreven in dat artikel: '|'y." o4, De dienstonderbreking van 15 Junie 1908 tot 2 Julie 1908 van E., Sulivan, voorheén sergeant, Zuidafrikaanse Bereden Schutters! 'te: worden verschoond en beschouwd als verlof zonder soldij, niet geldend ! als dienst. doch hem het voordeel verlenend van zijn vroegere| idierst voor pensioendoeleinden. , pede 35. De dienstonderbreking van 1 September 1908 tot 26 Junie! 1911. van.J. G.: Marais, voorheen een officier van de Staande Machi (Stat) 

wegen,   

      
verlof zonder salaris, niet geldend als dienst doch hem het voordéel 

dat de inning van die vorderingen, tenzij hij anders Hen, stand 

kaanse Politie, van het pensioen waartoe hij gerechtigd geweest’ zon 

37. Dat de pensioenen van H. A. N : 

treding berekend zullen worden alsof hun gehele dienst gevallen ware !   Unie Verdedigingsmacht, te worden verschoond en’ beschouwd |. als; 

voldoet aan alle vorderingen van de Thesaurie : mee a 

-36. De -toekenning aan. W. H. Rankin, vroeger sergeant, Zuidafri- 

onder Wet No. 12 van 1874 (Kaap), met ingang van 7 Maart 199%: |! ; 

leden van de Zuidafrikaanse Bereden Schutters, bij finale “ uitdienst- 

Superannuatiefonds, 

| 

verlenend ‘van zijn vroegere dienst voor pensioendoeleinden, mi 
Met dien verstanide’ 

geschiedt tegen een hoger bedrag dan £100 per jaar. 

zijn-indien hij wit de. dienst getreden ware wegens zwakke gezondheid - 

ewman en F, H. Marshall, vroeger 

onder de bepalingen van kracht voor leden van het Natal: Politia : 

 



{ 

38. The award to P. B. F, Botha, formerly in the-service of the 
Department of Native Affairs, of the pension to which he would have 
been entitled had he completed 10 years’ service, with effect from the 
date on which the payment already made to him will be liquidated 
by the pension instalments. : 

_ 9. The award to G. W. H. Young, formerly a constable, South 
African Police, of a pension of one-fifteenth of one-half of the yearly 
pay as defined in section three of Act No. 12 of 1874 (Cape) for each 
year of completed service, with effect from date of retirement. 

40. The award to Johanna C. G. Versfeld,-widow of J. de B. 
Versfeld, formerly a washoutman, South African Railways, of £12 per 
annum in respect of her youngest child until she reaches the age of 
16 years, with effect from ist April, 1923. 

41. The award to Francis M. G. Rossouw, widow of D. P. Rossouw, 
formerly station foreman, South African Railways, for and on behalf 
of her six children, of £12 per annum in respect of each child until 
they respectively attain the age of 16 years, with effect from 1st 
April, 1924. 

42. The award to J. H. Schrikker, 
African Railways, of a gratuity of £45. 

43. The award to C. 0. Ohlssen, formerly a station master, South 
African Railways, of a gratuity equivalent to the amount contributed 
by him to the Cape Civil Service Pension Fund. 

44. The award to Mary I. Tiffin, widow of P. Tiffin, formerly a 
constable, South African Police, of a gratuity of £50, payable in 
mouthly instalments of £2, with effect from ist April, 1924. 

45. The award to J. P. Classen, formerly a ganger,:South African 
Railways, of a gratuity of £50, payable in monthly instalments of 
£2, with effect from ist April, 1924. . 

46. T. W. Chignell, clerk, South African Railways, to be permitted 
to count the period of his service from the 29th August, 1895, to 
20th January, 1899, inclusive, for pension purposes : Provided that the 
necessary contributions together with simple interest at the rate of 5 
per cent. per annum are paid to the Cape Civil Service Pension Fund. 

47. J. P. T. Leverton, D. Low, W. ©. Archer, H. Corin, C. V. 
Alport, C. D. Fisher, J. 8. Moore, J. Turner, H. GC. Urry, A. E, de 
Gruchy, A. Matthews, V. A. Hall, V. D. Brand, J. C. Boltman, 8. D. 
Maree, C. J. Moon, GC. Beardmore, W. Sharp, 8S. J. M. von Backstrom, 
J. J. Curtis, A. M. Uys, A. Pitout, A. F. McIntyre, W. M. Wiggett, 
R. H. Hultzer, T. C. Druce, A. A. Rynhoud, H. Harvey, G. M. 
Fernie, C. W. W. Wilmot, A. 8. Kruger, R. D. van Rensburg, and 
W. Hauptileisch, assistants, Department of Posts and Telegraphs, to be 
permitted to contribute to the Cape Civil Service Pension Fund from 
the date of their 17th birthday or from the date on which they became 
eligible for appointment to the rank of junior assistant in the Depart- 
ment of Posts and Telegraphs, if later. . 

48. N. D. Ross, G. A. Soule, G. J. Penfold, C. C. Wilter, H. V. H. 
Liebenberg, W. J. Doran, W. F. Moon, G. Doyle, A. P. de Gruchy, 
G. Hessell, J. Coppens, A. N. West and J. Wolfaardt, assistants, 
Department of Posts and Telegraphs, to be permitted to contribute to 
the Cape Civil Service Pension Fund from the date of their 17th 
birthday or from the date on which they became eligible for appoint- 
ment to the rank of junior assistant in the Department of Posts and 
Telegraphs, if later. , 

49. The break in the service of O. Lipholo, a native messenger, 
Department of Posts and Telegraphs, from 30th April, 1920, to Ist 
June, 1920, to be condoned, being regarded as leave without pay, not 
counting as service, but preserving to him the benefit of his- previous 
service for pension purposes 

50. The break in the service of Lilian G. Brunette, a shorthand- 
writer and typiste, Department of Tinance, from 2nd July, 1923, to 
Lith September, 1923, to be condoned, being regarded as leave’ without 
pay, not counting as service, but preserving to her the benefit of her 
previous service for pension purposes. 

51. The break in the service of F. G. Viljoen, sergeant, South 
African Police, from 1st January, 1908, to 2nd July, 1908, to be con- 
doned, being regarded ag leave without pay, not counting as service, 
but preserving to him the benefit of his previous service.for pension 
purposes. 7 

52. Subject to the repayment of the contributions refunded to 

formerly a labourer, South 

J. F. E. Morley, clerk, Department of the ‘Interior, the break in his|J 
service from 3lst March, 1913, to 2nd July, 1913, to be condoned, 
being regarded as special leave without pay, not counting as service, 
but preserving to him the benefit of his previous service for pension 
purposes. - 

53. That in connection with the Memorandum dealing with Item 57 
of the Schedule to the Pensions Supplementary Act, 1923, condoning 
the break in service of coachbuilders J. Howe and J. Macintosh, 
the said Item be amended by omitting therefrom ‘‘5th May, 1915, to 
29th March, 1917’, and substituting ‘“‘1ith September, 1908, to 28th 
April, 19097. ° . 

54. The substitution of the word ‘ Maart”- for ‘ April” in item 32! 
of the Dutch version of the Schedule to Act No. 39 of 1922. ft 

55. The award to Philip. F. Blaauw, Christian P. Carstens, Sarel 
J. J. du Plessis, John H. Flanagan, Carl Gielnik, Johannes Louw, 
Gert C. Olivier, Adriana C. Steyn and Dirk J. van den Berg of such 
compensation as would have been awarded to them had the provisions 
of Chapter VI of Act No, 42 of 1919 been applicable to their cases, 
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38. Dé toekenning aan P. B. I. Botha, yroeger in dienst van het 
Departement van Naturellezaken, van het pensioen waartoé hij 
gevechtigd geweest zou zijn. indien ,hij tien jaren dienst voltocid had, 
met ingang vanaf, de datum waarop de reeds aan hem gedane betaling 
gelikwideerd zal zijn door de pensioenspaaiementen. . . . 

39. De toekenning aan G. W. H. Young, vroeger konstabel, Zuid- 
afrikaanse Politie, van een: pensioen van een vijftiende van de helft 
van de |jaarlikse soldij als omschreven in artikel drie van Wet No. 12. 
van 1874 (Kaap) voor ieder voltooid dienstjaar, met ingang vanat 
datum van .uitdiensttreding. 

40. De toekenning aan Johanna C. G. Versfeld, weduwe van J. de B. - 
Versfeld,’ vroeger uitwasser, Zuidafrikaanse Spoorwegen, van £12 per 
jaar ten aanzien van haar jongste kind totdat het de leeftijd van 16 
jaar bereikt, met ingang vanaf 1 April 1923. 

41. De toekenning aan Francis M. G. Rossouw, weduwe van D. P. 
Rossouw, vroeger stations voorman, Zuidafrikaanse Spoorwegen, voor 
en ten behoeve van haar zes kinderen, van £12 per jaar ten aanzien 
van ieder kind totdat «ij respektievelik de leeftijd van 16 jaar 
bereiken, met ingang vanaf 1 April 1924. , 

42. De toekenning aan J. H. Schrikker, vroeger arbeider, Zuidatri- 
kaanse Spoorwegen, van een gratifikatie van £45. 

43. De toekenning aan C. 0. Ohlssen,. vroeger stationchef, Zuidat'ri- 
kaanse Spoorwegen, van cen gratifikatie gelijk aan het bedrag door 
hem bijgedragen aan het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds: - 

44. De toekenning aan Mary EH, Tiffin, weduwe van: P. Tiffin, 
vroeger konstabel, Zuidafrikaanse Politie, van cen gratifikatie yan £50, 
betaalbaar in maandelikse paaiementen van £2, met -ingang van 1] 
‘April! 1994. ~ . : So 

45, De toekenning aan J. P. Classen, wroeger ploegbaas, Zuidafri- 
kaanse Spoorwegen, van een pratifikatie van £50, betaalbaar in maande- 
hksejpaaiementen van £2, met ingang van 1 April 1924. - 

46. Dat. T. 
veroorloofd worde het tijdperk van zijn dienst van 29 Augustus 1895 
tot en met 20° Januarie 1899 voor pensioendoeleinden te rekenen : Mits 
de nodige bijdragen te zamen met enkelvoudige interest tegen 5 per- 
cent, per jaar aan het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds betaald 
worden. : : 

47. Dat J.P. T. Leverton, D. Low, W. C. Archer, H. Corin, C. V. 
Alport, C. D. Fisher, J. 8. Moore, J. Turner. H. C. Urry, A. E. 
de Gruchy, A. Matthews, V. A. Hall, V. D. Brand, J. C. Boltinan, 
8. D. Maree, C. J. Moon, G. Beardmore, -W. Sharp, 8. J. M. von 
Backstrom, J. J. Curtis, A. M. Uys, A. Pitout,.A. F.. McIntyre; W. 
M, ‘Wiggett, P. H. Hultzer, T. ©. Druce, A. A. Rynhoud, H. Harvey, 
G. M. Fernie, C. W. W. Wilmot, A. 8S. Kruger, R. D. van Rensburg, 
en W. Hauptfleisch, assistenten, Departement van Post en Telegrafie, 
veroorloofd worden. bij te dragen tot het Kaapse Civiele Dienst Pen. 
sioénfonds vanaf de datum van hun 17de geboortedag of vanaf de 
datum Waarop zi) aangesteld konden worden in de rang van junior 
assistent in het Departement-van Post en Telegrafie, indien die later is. 

48. Dat N. D. Ross, G. A. Soule, G. J. Penfold, C. C. Wilter, H. 
V. #H. Liebenberg, W. J. Doran, W. F. Moon, G. Doyle, A. P. de 
Gruchy, G. Hessell, J. Coppens, A. N. West en J. Wolfaardt, assis- 
tenten, Departement van Post en: Telegrafie, veroorloofd worden bij 
te'dragen tot het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds vanaf de datum 
van hun 17de geboortedag of vanaf de datum waarop 21} aangesteld 
konden worden in de rang van junior assistent in heb Departement vai Post en Telegrafie, indien die later is. . 

49. Dat de dienstonderbreking van 30 April 1920 tot 1 Junie 1920 van ©. Lipholo, een naturellebode, Departement van Post en Tele- giafie, verschoond worde en beschouwd als verlof zonder salaris, niet tellende als dienst, doch met behoud van het vo d “aj dienst voor pensioendoeleinden, voordeel van zijn wneegere 50, Dat de dienstonderbreking van 2 Julie 1923 tot 17 September 1923, van Lilian G. Brunette, snel- en machineschrijf ; 
925, vi ili . ster, Depart t van Financién, verschoond "worde en beschouwd: als verlof zonder salaris, niet tellende als dienst, doch met behoud van het voordeel van haar vroegere dienst voor pensicendoeleinden, 
51. Dat de dienstonderbreking van 1 Januarie 1908 tot 2 Julie 1908 yan F. G. Viljoen, sergeant, Zuidafrikaanse Politie, verschoond worde. gn jPeschouwd als verlof zonder soldij, niet tellende- als dienst; doch ae 8 a van het voordeel van zijn vroegere dienst voor pensioen- 

. 52. Dat, onderworpen aan terughetali ij i 
3 ) 1° aan terugbetaling van de bijdragen h - joo, de dienstonderbreking van 31 Maart 1913 tot 2 Julie 1913, to J we Morley; klerk, Departement van Binnenlandse Zaken. ver- pone worde. on, beschonwd als biezonder verlof zonder salaris, niet pensioendoclemmden’ loch met behoud van zijn vroegere dienst voor 

53. D : i nd ite aanzien van het Memorandum handelend over Item 57 
onderbreking verschonend van wa . eschor gonmakers ponoamd tem gewljzigd worde door daaruit 
3B April 1300 en te vervangen door ‘11 September 1908 tot 
_.54 De indeplaatsstelling van het woord ‘© Maart ape 32 van de Hollandse lezing' van de Bijlage tot 

5B. De _toekenning aan Philip F. Blaauw, Christian -P. Carstens; Sarel J. J . du Plessis, John H. Flanagan, Carl Gielnik, Johannes Louw. 
Geet C. Olivier, Adriana C. Steyn en Dirk J. van den Berg van zodanige schadeloosstelling als hun verleend zou zijn’ indien de. bepalin- 

voor ‘ April ”’ 
Wet No. 39 van   gen van Hoofdstuk VI van Wet No. 42 van 1919 op. hun gevallen van tcepassing geweest zouden zijn, ~ - 

W. Chignell, klerk, Zuidafrikaanse Spoorwegen, 

\ 

te schrappen ‘5 Mei 1915 
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; 

wel3. The award to Annie Corrigan, 

.-56. The pensions on retirement of John W. Dibben, Harry RP. 
Harris, Evan MacAndrew, and. John J. Dibben, formerly members of 
the Natal Police Force, to be computed as if the whole of their 
service had fallen under the provisions governing members of the 
Natal Police Superannuation Fund. 

67. The. refund, on resignation, to the following members .of the 
Union Services Pension Fund of the contributions paid by them to 
the fund,-as specified against their names’: - . 

H. F. Belter wo... we 673 0 
8. W. Kotze ow O18 7 
G. M. Kruger... = 859 18 TL 
J. G. W. Teipoldt o. 0. 0. 0... 26615 4 
C. FL FF, Geisching .. 0. 0.00... 1411 7 

“A. ©. Palmer ow 2. ee.) ©6814 OO 
8. J. Slabbert 2.0 0 1S 1 
E. Smit 0 ee © BL 1B 8 
T. B. van Eyk ... ... coe a §=$8618 2 
J. van Rensburg ... 2. 6G 1 
L. F, Wallis... 0.000. 47 14 9 

58. The case of Probationary Nurse H. K. Lambart to be regarded 
as complying with the provisions of the War Special Pensions Act. 

59. The cancellation of item No. 55 of the Schedule to Act No. 33 
of 1923 and the substitution therefor of the following item : 

The award to Thomas Hay of a gratuity of BI77 3s. 10d. repre- 
senting the cash value of six months’ vacation leave standing 

_ to his credit at the time of his retirement, payment to be made 
to his wife in view’ of his mental condition. 

60. The addition of five years to the actnal pensionable service of, 
8. J. H. Brink, formerly Chief Detective Inspector. 

61. The substitution of the words ‘“ Cape Mounted Riflemen” for 
‘** Natal Police ’’ in item No. 50 of the Schedule to Act No. 39 of 1922. 

62. The award to J. H. White, formerly a detective head constable, 
South African Police, of a pension of £200 per annum, with effect 
from Ist September, 1924. : 

. 63. The award to Margaret Nesbitt, widow of Captain N. Nesbitt, 
of a pension of £56 5s. per annum, with effect from 28th. August, 
1923; such pension to cease on re-marviage. 

64. The award to M. Mabaso, formerly a native messenger, Depart- 
ment of Justice, of a pension of 20s. per annum for each year of con- 
tinuous service, with effect from Ist April, 1924. 

65. The award to J. McLaren, formerly a teacher, of a pension 
of £49 per annum, with effect from lat April, 1924. 

66. The award to H. B. Otsen, formerly a -teacher, of a pension 
of £24 per annum, with effect from 1st April, 1924. 

- 67. The award to Sophia D. le Ronx. formerly a teacher, Cape 
Education Department, of a pension of £80 10s. lid. per annum, with 
effect from date of retirement and chargeable against the Cape 
Teachers’ Pension Fund. 

68. Subject to the payment of all contributions required under 
Ordinance No. 23 of 1917 (Cape), or any amendment thereof, Florence 
M. Every,.a teacher, Cape Education Department, to be paid the 
pension to which she would have been entitled: had she elected to 
contribute as required by Jaw, with effect from date of retirement, 

' 69. The award to J. BE. Douwes, formerly a constable, South African 
Police, of an additional pension of £60 per annum, with effect from 
Ist April, 1924. 

! 70. The award to Anna S. Hanekom, widow of P. A. Hanekom, 
of a pension of £90 per annum, with effect from 1st April, 1924; such 
pension ‘to cease on re-marriage, whereupon an award of £30 per 
annum shall be paid for and on behalf of each of her two children 

_ and her adopted child who are then under the age of 16 years until 
they respectively attain the age of 16. years. 

71. The pension of J. Connolly, formerly a member of the South 
African Mounted Rifles, on final-retirement, to be computed as if the 
whole of his service had fallen under the provisions governing mem- 
hers of the Natal. Police Superannuation Fund. 

' 72. The award to M. L, J. van Rensburg, who was wounded during 
the Anglo-Boer war, of such compensation as would have been awarded 
to him had the provisions of Chapter VI of Act No. 42 of 1919 been 
applicable to his case. a 

-whose brother was killed during 
the industrial disturbances on the Witwatersrand in 1922, of a gratuity 
of £136 15s. Od. 

74. The award to Mary L. Norris, widow of A. J. Norris, formerly 
of the Department of Posts and Telegraplis, of a gratuity of £583 
3s. 4d. > 

75. The award to T. W. Ross, fovmerly a draughtsman, Department 
of Trrigation, of a gratuity of £78 5s. 7d. 

76. The award to T.. W. Stainthorpe, formerly of 
Irrigation, of a eratuity of £172 7s, 11d. 

77. The award to R. F. Rattray, formerly a teacher, of a gratuity 
of £25; such gratuity to be paid to the magistrate of Potchefstroom 
and to be expended by him on behalf of Mr. Rattray in such manner 
as he deems fit. ‘ : , : 

78: The award to R. FE. Hardwieh, formerly a sheep inspector, De- 
partment of Agriculture, of a gratuity equivalené to the amount con-, 
tributed by him to the Pension Fund. : 

the Department of 

_ 56. De penstoenen bij uitdiensttreding van John W. Dibben, Harry 
B. Harris, Evan MacAndrew en John J. Dibben, -voorheen leden van 
de Natalse Politiemacht, te worden berekend alsof hun gehele dienst 
gevallen was onder de bepalingen geldende voor leden van het Natalse 
Politie Superannuatiefonds. 

57. De terugbetaling, bij bedanking, aan de volgende leden van het 
Unie Diensten Pensioenfonds van de bijdragen door hen betaald aan 
het Fonds, als vermeld tegenover hun namen : 

. £8 de 
H. F. Belter 0. ee ee 67H OO 
S. W. Kotze oe ae 21 18-7 
G. M. Kruger ... ee 89 1B 
J, G. W. Leipoldt 2. 0. 0... 0... 26615 4 
C. F. F. Leisching ... 1411 7 
A. ©, Palmer o.oo ee ee a = «58 14 OO 
8. J. Slabbert 2... ne = 1517~«+5 
BE. Smit... ee ©6881 18 

. T. B. van Eyk oo 0... ©6886 18 2 
J. van Rensburg ... 0 | 6d 
L. FL Wallis... 0... 47 14 9 

68. Het geval van proefverpleegster H. KK. Lambart te worden 
beschouwd als te voldoen aan de bepalingen van de Oorlogs Biezondere 
Pensioenen Wet. ’ 

59. De kanselatie van post No. 55 van de Bijlage tot Wet No. 33 
van 1924 en de indeplaatsstelling daarvoor van de volgende post : 

’ De toekenning aan Thomas Hay van een gratifikatie van £177 3s. 
10d., vertegenwoordigende de kontante waarde van zes maanden 
verlof die hij tegoed had ten tijde van zijn uitdiensitreding, 
betaling te worden gedaan aan zijn echtgenote met het oog op 
zijn geestesloestand. 

60. De toevoeging van vijf jaren tot de werkelike pensioendragende 
Jdienst van §8.-J. H. Brink, voorheen hoofdspeurder inspekteur. 

61. De indeplaatsstelling van de 
Schutiters *’ voor ‘‘ Natalse Politie’’ in 
tot Wet No. 39 van 1922, 

62. De toekenning aan J. H. White, voorheen speurder hoofdkon- 
stabel, Znidafrikaanse Politie, van een pensioen van £200 per jaar, met 
ingang van 1 September 1924. . 

63. De toekenning aan Margaret Nesbitt, weduwe van kaptein N, 
Nesbitt, van een pensioen van £56 5s. per jaar, met ingang van 28 
Augustus 1923; zodanig pensioen op te houden bij hertrouwen. . . 

64. De toekenning aan M. Mabaso, voorheen naturellebode, Departe- 
ment van Justitie, van een pensioen van 20s, per jaar voor elk jaar van 
dcorlopende dienst, met ingang van 1 Afpril 1924. 

65. De toekenning aan J. McLaren, voorheen onderwijzer, van een 
pensioen van £49 per jaar, met ingang van 1 April 1924, 

woorden ‘‘ Kaapse Bereden 
post No. 50 van de Bijlage 

pensioen van £24 per jaar, met ingang van 1 April 1924. : 
67. De toekenning aan Sophia D. le Roux, voorheen onderwijzeres, 

Kaaps Onderwijs Departement, van een pensioen van £80 10s. 11d. 
per jaar, met ingang van datum van uitdiensttreding en ten bezware 
van het Kaapse Onderwijzers Pensioenfonds. 

68. De betaling, onderworpen aan de storting van alle bijdragen 
vereist krachtens Ordonantie No. 23 van 1917 (Kaap), of wijzigingen 
daarvan, aan Florence M. Every, een onderwijzeres, Kaaps Onderwijs 
Departement, van het pensioen waartoe zij gerechtigd zou seweest. zijn, 
indien zij verkozen had‘ om volgens wettelike vereisten bij te dvagen, 
met ingang’ van datum van uitdiensttreding. 5 

69. De toekenning aan J. E. Douwes, voorheen konstabel, ‘Zuid- 
afrikaansé Politie, van een additioneel pensioen van £60 per jaar! met 
ingang van 1 April 1924. , a 

70. De toekenning aan Anna 8. Hanekom, weduwe van BR: A. 
Hanekom, van een pensioen van £90 per jaar, met ingang yan 1 
April 1924; zodanig pensioen op te houden bij hertrouwen, waarna 
een toelage van £340 per jaar betaald zal worden voor en ten behoeve 
van elk van haar twee kinderen en haar aangenomen kind die! dan 
onder de leeftijd van 16 jaar zijn totdat zij respektievelik de lcéftijd 
van 16 jaar bereiken. ; 

71. Het pensioen van J. Connolly, voorheen lid van de Zuidafrikaanse 
Bereden Schutters, bij fale uitdiensttreding, te worden berekendalgof 
vijn gehele dienst gevallen was onder de bepalingen geldende!| voor 
feden van het Natalse Politie Superannuatiefonds. tt 

72. De toekenning aan M. L. J. van Rensburg, die gewond werd 
gedurende, de Anglo-Boer oorlog, van zodanige schadeloosstelling als 
hem zou zijn toegekend indien de bepalingen van Floofdstuk Vil van 
Wet No. 42 van 1919 van toepassing geweest zouden zijn op! zijn 
geval, ‘| 

73. De toekenning aan Annie Corrigan, wier broeder gedood|'werd 
gedurende de Witwatersrand industriéle wanordelikheden in 1922; van 
een gratifikatie van £136 15s. fi 

74, De toekeuning aan Mary L. Norris, weduwe van A. J. Norris, 
voorheen van het Departement van Post en Telegrafie, van cen giatifi- 
katie van £583 3s. 4d. , Thos 

75. De toekenning aan T. W. Ross, ‘voorheen tekenaar, Departement. 
van. Besproeiing, van een eratifikatie van £78 5s. 7d.’ A 

76. De toekenning aan T. W. Stainthorpe, voorheen van het De- 
partementé van Besproeting, van een gratifikatie van £172 7s. 1id. 

77. De toekeuning aan R. ¥. Rattray, voorheen onderwijzer,| van 
een gratifikatie van £25; zodanige gratifikatie te worden hetaald aan 
de Magistraat van Potchefstroom en door hem ten behoeve van ‘de 
heer Rattray te worden besteed als hem goeddunkt. _ a 

78. De toekenning aan R. E. Hardwich, voorheen schaap-inspektstr, 
Departement van Landbouw, van een gratifikatie gelijk aan het hedtag 

“door hem bijgedragen tot-.bet Pensioenfor ds. yPoape 

  

  

    
  

      

66. De’toekenning aan H. B. Otzen, voorheen onderwijzer, van een



79. The award to A. Patience, formerly a postman, Department of 
Posts and Telegraphs, of a gratuity equivalent to the amount con- 
tributed by him to the Pension Fund, 

80. The award to J. Acton, formerly a gaoler, Department of Prisons, 
of a gratuity equivalent to the amount contributed by him to the Cape 

- Civil Service Pension Fund. , : / 

81. The award to Stisannah Brown of:a gratuity equivaletit to the 
amount contributed by her former husband, H. G. Atkinson, to the 
Public Service Pension Fund; such gratuity to be paid to the Master 
of the Supreme Court, Pretoria, and te be expended by him for the 
education and support of her daughter by the first marriage in such 
manner as he may deem fit. 

82. The award to J. Price, formerly a warder, Department of 
Prisons, of a gratuity equivalent to the amount contributed by him 
to the Union Defence, Police and Prisons Pension Fund; such gratuity 
to be paid to the Magistrate of Johannesburg and to be expended by 
him on behalf of Mrs. Price and her children in such manner as he 
may deem fit and at the rate of £5 per month, with effect from 1st 
April, 1924. ‘ 

83. The award to T. G. Macfie, formerly Chairman of the Miners’ 
Phthisis Board, of a gratuity of £500. . 

84. The award to M. Adelaar, formerly a constable, South African 
Police, of a gratuity equal to the cash -value of the 96 days’ Teave 
standing to his credit at the time of retiremeht, 

85. The grant to Helen Seton-Tait, formerly a typiste, Department 
of Mines and Industries, of an award under Act No. 20 of 1912 as if 
her membership of the Fund established thereunder conformed to the 
requirements of section twenty-one of the said Act. 

86. Subject to the payment of all contributious due to the proper 
pension fund, Katharine F. M. Kisch, Jessie"F. Field and Zenobia 
Buchanan to be granted, on retirement, such retirement benefits as 
would have been payable had they been eligible to contribute under 
section twenty-one of Act No. 29 of 1919. . 

87. The award to May E. E. Evans, widow of L. Evans, formerly a 
military pensioner, for and on behalf of her two minor children, of 
£24 per anuum in respect of cach child until they respectively attain 
the age of 16 years, with effect from Ist April, 1923. 

88. The award to Jessie 8. Goddard, widow of J. Goddard, formerly 
a machinist, South African Railways, for and on behalf of her three 
children, of £24 per annum in respect of each ‘child until they respec- 
tively attain the age of 16 years, with effect from 1st April, 1924. 

_ 89. The award to Withelmina F. Nicholas, widow of F. Nicholas, 
formerly a constable, South African Police, for and on behalf of her 
five minor childven, of £12 per annum in respect.of each child until 
wey respectively attain the age of 16 years, with effect from 1st April, 

90. The award to A. M. de Kock, formerly a constable, South 
African Police, now a leper on Robben Island, for and on behalf ct 
his two children, of £12 per annum in respect of each child until they 
respectively attain the age of 16 years, with effect from-lst April, 1924. 

91. I. Ayves, clerk, Department of Finance, to be permitted to con- 
taibute to the Transvaal Administrative and Clerical Division Pension 
Fund in respect of his service prior.to 1st January, 1909. 

92. Hilda ‘Turner, a teacher, Cape Education Department, to be 
permitted”™to contribute to the Cape Teachers’ Pension Fund ag if 
election had been made within the time stipulated in section two 
hundred and twenty-eight (iv) of Ordinance No. 5 of 1921 (Cape). 

93. The break in the service of C. F. A. Oberlander, medical in- 
spector of schools, Orange Free State Education Department, from 
Ist April, 1919, to 28th July, 1920, to be condoned, being regarded 
as leave without pay, not counting as service, but preserving to him 
the benefit of his previous service for pension purposes: Provided all 
contributions are duly paid and the gratuity alveady paid is refunded 
by him. 

94. The break in the service of E. G. Polden: constable, South 
African Police, from Ist April, 1912, to 2nd April, 1912, to be con- 
doned, being regarded as- leave withont pay, not counting as service, 
but preserving to him the benefit of his previous service for pension 
purposes : Provided the gratuity of £100 paid to him on retrenchment 
is refunded. co ‘ 

95. The break in the service of IF. G. W. Taylor, clerk, Depart- 
ment of Posts and Telegraphs, from 1st October, 1899, to 19th De- 
cember, 1899, to be condoned, being regarded as leave without pay, 
not counting as service, but preserving to him the benefit of his 
previous service for pension purposes. . 

96, The break in the service of J. Leneapa, a ative constable, South 
African Police, from 31st August, 1908, to 12th December, 1910, to 
be condoned, being regarded as leave without pay, not counting as 
service, but preserving to him the benefit of his previous service for 
pension purposes. 

97. The break in the service of Maggie J. Heath, a matron, De 
partment of Prisons, from 11th March, 1916, to 3ist August, 1917, 
to be condoned, being regarded as leave without pay, not counting 
as service, bub preserving to her the bencfit of her previous service 
for pension purposes. 
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79. De toekenning aan A. Patience, voorheen brievebesteller, Departe- 
ment van Post en Telegrafie, van een gratifikatie gelijk aan het 
bedrag door hem bijgedragen tot het Pensioenfonds. . 

80. De toekenning aan J. Acton, voorheen cipier, Departement van 
Gevangenissen, van een gratifikatie gelijk aan het bedrag door hem 
bijgedragen tot het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds.. . 

81. De toekenning aan Susannah Brown van een gratifikatie gelijk 
aan het bedrag door haar vroegere echtgenoot, H, G, Atkinson, bijge- 
dragen tot het Publieke Dienst Pensioenfonds; zodanige gratifikatie 
te worden betaald aan. de Meester van het Hooggerechtshof, Pretoria, 

van haar dochter uit het eerste huwelik op zodanige wijze als hij moge 
goedvinden. , 

82. De toekénning aan J. Price, voorheen bewaarder, Departement 
van Gevangenissen, van een gratifikatie gelijk aan het bedrag door 
hem bijgedragen tot het Unie Verdedigings, Politie en Gevangenissell 
Pensioenfonds; zodanige gratifikatie te worden betaald aan de Magi- 
stvaat’ van Johannesburg en door hem te worden besteed ten behoeve 
van Mevr. Price en haar kinderen op zodanige wijze als hij moge 
goedvinden en in paaiementen van £5 per maand, met ingang van 1 
April 1924. 

83. De tockenning aan T. G. Macfie, voorheen Voorzitter van de 
Mijntering Raad, van een gratifikatie van. £500. 

84. De tockenning aan M. Adelaar, voorheen konstabel, Zuidafrikaanse 
Politie, van een gratifikatie gelijk aan de kontante waarde van. de 
96 dagen verlof die hij.tegocd had ten tijde van zijn uitdiensttreding. 
85. De toekenning aan Helen Seton-Tait, voorheen typiste, Departe- 

ment van Mijnwezen en Nijverheid, van een toekenning ' krachteus 
Wet No. 29 van 1912 alsof haar lidmaatschap van het Tonds daaronder 
gesticht voldeed aan de. vereisten van artikel cen en twintig van 
genoemde , Wet. : 

86. Dat ouderworpen aan de betaling van alle bijdragen verschul- 
digd aan het’ desbetreffende pensioenfonds, Katharine F. M. isch, 
Jessie ¥. Field en Zenobia Buchanan bij uitdiensttveding zulke 
aftrediugsvoordelen toegekend worden als haar betaald zouden zijn 
geworden indien zij hadden mogen bijdragen onder artikel cen ex 
twintiy van Wet No. 29 van 1912. / 

87. De toekenning aan May E. E, Evans, weduwe van LL. Evans, 
vroeger een imilitair pensionaris, voor en ten behoeve van haar twee 
minderjarige kinderen, van £24 per jaar ten aanzien van ieder kind 
totdat. zij respektievelik de leeftijd van 16 jaar bereiken, aanvangend 
op 1 April 1923. : . 

88. De toekenning van Jessic 8. Goddard, weduwe van J. Goddard, 
vroeger -machinist, Zuidafrikaanse Spoorwegen, voor en ten behoeve 
van haar drie kinderen, van £24 per jaar ten aanzien van ieder kind 
votdat zij vespektievelik de leeftijd van zestien jaar bereiken, aau- 
vangend op 1 April 1924. | . : - 

89. De toekenning aan Wilbelmina F. Nicholas, weduwe vau I. 
Nicholas, vroeger konstabel, Zuidafvikaanse Politie, voor en 
behoeve van haar vijf minderjavige kinderen, van £12 per jaar ten 
aanzien van ieder kind totdat ij respektievelik -de leeftijd van 16 
jaar bereiken, aanvangende op 1 April 1924. ; — 

90. De toekenning aan A. M. de Kock, vroeger konstabel, Zuid- 
afrikaanse Politie, nu een melaatse op Robbeneiland, voor en ten 
behoeve van zijn twee kinderen van £12 per jaar ten aanzien van 
ieder kind totdat 21j respektievelik de leeftijd van 16 jaar bereiken, 
aanvangende op 1 April 1924. . ; 

91. Dat I. Ayres, klerk;~Departement van Financién, veroorloofd 
worde bij te dragen tot het Transvaal Administratief en Klerkelike 

1909. 
92. Dat’ Hilda. Turner, onderwijzeres, Kaaps Onderwijs Departement, 

veroorloofd worde bij te dragen tot heb Kaapse Onderwijzers Pensioen- 
fends alsof keuze ware uityeoefend binnen het tijdvak bepaald in 
artikel twee honderd acht en tewintig (iv) van Ordonantie No. 5 van 
1921 (Kaap). ; 

93. Dat de dienstonderbreking van 1 April 1919 tot 28 Julie 1920, 
van CG. F. A. Oberlander, geneeskundig: inspekteur van scholen, Oranje 
Vrijstaat Onderwijs Departement, verschoond worde en beschouwd als 

van zijn vroegere dienst voor pensioendocleinden behoudend: Mits 
alle bijdragen behoorlik betaald worden eu de reeds door hem ont- 
vangen gratifikatie door hem terugbetaald. wordt. ; 

94. Dat de dienstonderbreking van 1 April 1912 tot 2 April 1912 van 
E. G. Polden, konstabel, Zuidafrikaanse Politie, verschoond worde eu 
beschouwd als verlof zonder soldij, niet tellende als dienst, doch 
hem de voordelen van zijn vroegere dienst voor pensioendoeléinden 
behoudend : Mits de hem bij afdanking betaalde gratifikatie van £100 
terugbetaald wordt. . 

95. Dat de dienstonderbreking van 1-Oktober 1899 tot 19 December 
1899, van F. G. W. Taylor, klerk, Departement van Post en Telegrafie, 
verschoond worde en beschouwd als verlof zonder salaris, niet tellende 
als dienst, doch hem de voordelen van zijn vroegere dienst voor pen- 
sioendoeleinden behoudend. : . 

96. Dat de dienstonderbreking van 31 Augustus 1908 tot 12 December 
1910, van J. Leneapa, naturellekonstabel, Zuidafrikaanse Politic, 
verschoond worde, en beschouwd als verlof zonder soldij, niet tellende 
als dienst, doch hem de voordelen van zijn vroegere dienst voor pen- 
sioendoeleinden behoudend. . ; 

97. Dat’ de dienstonderbreking van 11 Maart 1916 tot 31 Augustus 
1917, van Maggie J. Heath, matrone, Departement van Gevangenissen, 
verschoond worde en beschouwd als verlof zonder soldij, niet tellende   als dienst, doch haar de voordelen van haar vroegere dienst voor pen- 
sioendoeleinden behoudend. . 

en door hem te worden besteed voor de opvoeding en ondersteuning . 

ten’ 

Afdelings Pensioenfonds ten aanzien van ziju dienst védr 1 Januarie | 

verlof zonder salaris, niet tellende als dienst, doch hem de. voordelen,



- 98, The-bicak.in the service of J. C. Barnard, a detective, Criminal | 
Investigation’ Department, from 15th August, 1922, to 3ist October, 
1923, to be condoned, Being regarded as leave without pay, not 
counting as service, but preserving to him’ the benefit of his previous 
service for pension purposes: ‘The pension on final retirement to be 
computed under the provisions of Act No. 27 of 1923. 

- 99. The break in the service of Jessie J. C. McLaggan, a teacher, 
Cape Education Department, from 1st December, 1900, to Slst March, 

--1916, to -be condoned, being regarded as leave without pay, not, count- 
ing as service, but preserving to her the benefit of five years of her 
‘previous service for pension purposes. . 

100. The grant to W. MacKinlay, Parliamentary gardener, of a 
pension of £100 per annum, with effect from the 16th June, 1924. - 

N 
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98. Dat de dienstonderbreking van 15 Augustus 1922 tot 31 Oktober 
1923, van J. ©. Barnard, speurder, Departement van Krimineel 
Onderzoek, verschoond worde en beschouwd: als verlof zonder soldij, 
niet tellende als dienst, doch hem de voordelen van zijn vroegere 
dienst voor pensioendoeleinden behoudend: Het pensioen bij finale 
uitdiensttreding te worden berekend overeenkomstig de bepalingen van 
Wet No. 27 van 1923. 
- 99. Dat de dienstonderbreking van 1 December 1900 tot 31 Maart 
1916, van Jessie J. C. Mchaggan, onderwijzeres, Kaaps Departement 
van Onderwijs, verschoond worde en beschouwd als verlof zonder 
salaris, niet tellende als dienst, doch haar de voordelen van vijf jaar 
van haar vroegere dienst voor pensioendoeleinden behoudend. © 

100. De toekenning aan W. MacKinlay, Parlementaire Tuinier, van 
een pensioen van £100 per jaar, met ingang vanaf 16 Junie 1924, 
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_ No. 38, 1924.] No. 38, 1924.] 

To amend further the laws relating te land setile- 
, ment. 

WET 
Tot verdere wijziging van de wetten hetreffende 

Kroongrond Nederzetting. 

Zu HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
~ Sepaat, en de Volksrdad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt:— 
i. (1) Mettegenstaande tegenstrijdige bepalingen vervat in Verlening 

  
  

  

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

South Africa, as follows :— 

1, (1) Notwithstanding anything contained in section nine- rant of 3 nya nn : . 7 : = 1 heb ght of teen or in any other provision of the principal Act, the Minister artikel negentien of in een andere bepaling van de Hoofdwet recht van 
ventpation may, on the recommendation of the committee of control,| "an de Minister, ten aanzien van hoeven op Kroongrond, op tijdelike 
fCrown  reterred to in section three, grant a right of temporary oceupa- aanbeveling van de kontréle kommissie bedoeld in artikel drive oldkupatie 
md to pro- tion, not exceeding three years, in respect of holdings on Crown|°*2 recht van tijdelike okkupatie van ten hoogste drie jaar van #roon- ationary land to any person who is regarded by him as likely to be|@8_ een persoon verlenen die door hem geacht wordt waar- enone aan 

SECO. suitable, when trained, to become a lessee of a holding under schijnlik geschikt te zullen zijn om, wanneer opgeleid, een huurders. 
the principal Act. ‘Any such right of temporary occupation 
shall be on such conditions (whether as to produce sharing 
or otherwise) as the Minister may, in each case, determine. Any 
person to whom any such right of oceupation is granted is here- 
inafter described as a “ probationary lessee”. A statement 
showing the names and addresses of the probationary lessees tu 
whom rights of temporary occupation have been granted under 
this sub-section, and the holdings in respect ‘of which such 
rights have been granted, shall, within one month. after the 
commencement of each ordinary session of Parliament, be laid 
upon the Tables of both Houses. . - 

(2) The Minister may, on the recommendation of the land board’ 
allot a holding under the principal Act on any closer settlement 
area to any probationary lessee who has completed to his satis- 
faction a course of training and is otherwise suitable as an allottee, 
notwithstanding that such holding has not been offered for 
allotment as prescribed by the principal Act. A statement 
showing the names and addresses of probationary lessees to 
whom holdings have heen allotted under the provisions of this 
sub-section and the situation of such holdings shall, within! 
one month after the commencement of each ordinary session 
of Parliament, be laid upon the Tables of both Houses. 

  
(3) The Minister may, out of moneys appropriated by 

Parliament for the purpose— 

(a) clear, level, plough and plant Crown land intended 
for occupation by probationary lessees, make roads 
to serve such land and carry out any other improve- 
ments thereon which he may deem necessary for 
the agricultural training and suitable accommoda- 
tion of probationary lessees and the occupation, 
development and working of holdings by them; 

(6) purchase and maintain stock, implements, equip- 
ment, seeds and any other things whatsoever which 

- he may deem necessary for the training of pro- 
bationary lessees and the occupation, development 
and working of holdings by them; 

(c) pay maintenance allowances to probationary lessee” 
either by way of wages or as loans, and make advance 
to any of them for the purpose of paying labour 
at rates and for periods and subject to conditions 
which may be determined by the Minister after con- 
sultation with the Treasury ; 

(¢) erect and ‘equip any buildings which the Minister 
may deem necessary for the storage, handling, grad- 

" ing, manufacture, or any treatment whatever of the 
produce grown by probationary and other lessees ; 

(e) take such measures and incur any expenditure (whether 
’ on buildings, equipment or otherwise) which the 

Minister, after consultation with the Minister of 
Public Health, may think expedient so ‘that the 
health and physical welfare of the probationary and 
other lessees and their dependents may be safe- 
guarded ; 

(7) employ for periods and at rates of pay to be determined 
by the Minister after consultation with the Treasury, 
petsous to secure the proper training of probationary 
lessees and to give effect to any of the provisions 
of this sub-section. 

A statement of the areas to which the provisions of this 
Act have been applied together with—   

huurder van een hoeve onder de Hoofdwet te worden. Zulk 
recht van tijdelike okkupatie wordt op zulke voorwaarden (het- 
zij op een aandeel in de voortbrengselen of anderszins) als de 
Minister in elk geval mocht bepalen, verleend.. Personen aan 
wie zulk een. recht van-okkupatie verleend wordt, worden 
hierna “ proef-huurders” genoemd. Hen opgaaf aantonende 
de namen en adressen van de proef-huurders aan wie het recht 
van tijdelike okkupatie krachtens dit sub-artikel verleend is, 
alsmede de hoeven ten aanzien waarvan zodanig recht verleend 
is, wordt binnen een maand na de aanvang van iedere.gewone.- 
Parlementzitting ter Tafel van beide Huizen gelegd. 

(2) De Minister kan op- aanbeveling van de Landraad aan 
een proef-huurder, die naar zijn genoegen een kursus van op- 
leiding voltooid heeft en anderszins geschikt is als een per- 
soon aan wie eet hoeve toegewezen kan worden, een hoeve 
onder de Hoofdwet in een dichtere nederzetting streek toe- 
wijzen, niettegenstaande dat zulke hoeve niet aangeboden is 
voor toewijzing zoals voorgeschreven bij de Hoofdwet. Ken 
opgaaf aantonende de namen en adressen van de proef-huur- 
ders aan wie hoeven krachtens dit sub-artikel toegekend zijn, 
alsmede de ligging van zodanige hoeven, wordt binnen één 
maand na de aanvang van jedere gewone Parlementzitting ter 
Tafel van beide Huizen gelegd. . 

(3) De Minister kan wit gelden daartoe door het Parlement | 
bewilligd— 

(a) Kroongrond bedoeld voor okkupatie door 
huurders schoonmaken, gelijkmaken, beploegen, eu 

_beplanten, wegen maken om ten dienste te staan 
van zulke grond en alle andere verbeteringen daarop 
aanbrengen als ,hij nodig mocht achten voor de 
landbouwopleiding -en geschikte huisvesting van 
proef-huurders en de okkupatie, ontginning en bewer- 
king van hoeven door hen; 

()) vee, werktuigen, uitrusting, zaden, en alle andere 
dingen die hij nodig mocht achten voor de opleiding 
van proef-huurders en de okkupatie, ontginning en — 
bewerking van hoeven door hen, aankopén, onder- 
houden, en instandhouden ; . 

(c) onderhoudstoelagen aan proef-huurders betalen het- 
aij bij wijze van loon of als leningen, en voorschotteri 
aan hen géven voor het doeleinde van betaling van 
arbeidsloon volgens schalen en voor tijdvakken en 
onderhevig aan. voorwaarden welke door de Minister 
na overleg met de Thesaurie mogen vastgesteld 

_ worden ; 
(d) gebouwen oprichten en witrusten die de Minister 

mocht nodig achten voor de bewaring, het hanteren, 
graderen, fabriceren, of het ondergaan van een’ of 
andere behandeling van de voortbrengselen voort- 

_ gebracht door proef-huurders’en andere huurders : 
(e) zulke maatregelen nemen en zulke kosten maken 

(hetzij in verband met gebouwen, uitrusting of anders- 
zins) als de Minister na overleg met de Minister van 
Volksgezonudheid wenselik mocht achten tencinde de 
gezondheid en lichamelike welvaart van proef- 
huurders en andere huurders en hun afhankeliken te - 
verzekeren ; . 

.(f) personen in dienst nemen voor tijdvakken en tegen — 
schalen van bezoldiging door de Minister te worden — 
vastgesteld na overleg met de Thesaurie teneinde de 
behoorlike opleiding van proef-huurders te verzekeren. 
en gevolg te geven aan de onderscheidene bepalingen 
van dit sub-artikel. oo c 

Ken staat van de streken waarop de bepalingen van ‘deze 
Wet toegepast zijn, te zamen met 

proef-  -
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(a) a statement of the expenditure on the respective 
areas under each of the paragraphs of this swb- 
section; and 

(b) a list of the staff employed ander paragraph (f) 
of this sub-section with rates of pay, 

‘shall, within one moith after the coitmenceiient of 
_ each ordinary session of Parliament, be laid ixpon the 
Tables of. both Houses. 

(4) The Minister: may make Teguiations as to all of any 
of the following matters— 

'.-(a) the principles and methods on which persons shall 
“ be selected after applications have been invited. by 

notice in the Gazette and in the principal newspapers 
for the grant of rights of occupation as probationary} 
lessees and the form in which and the conditions on 

which such rights shall be granted ; 

(6) the control and management of holdings when so 
occupied by probationary lessees ; 

(c) the delegation to, and exercise by, officers or other 
' persons of disciplinary and other functions connected 

with the training of probationary lessees ; 

(d) the circumstances under which probationary lessees 
may be' required to vacate their holdings and the 
manner of enforcing any such requirement, 

and generally as to any matters which, in the opinion of the 
Minister, are necessary to give eflect to the purposes of this 
Act. Differing regulations may be. made in respect of different 
areas of Crown land. 

2. Notwithstanding anything contained in Chapter I. 
of the principal Act the Governor-General may— 

(a :) abolish the land board appointed under that Chapter 
for the Hartebeestpoort Land Board area; and 

(b) cause notice to be sent to each member of the board 
that such board has been abolished under the powers 
of this section. 

3. (L) Notwithstanding anything contained in the principa {> 
Act, the Minister may appoint for any area intended or used 
for closer settlement a committee of control consisting of not 
more than three members. The chairman of every such 
committee shall be an officer in the public service. 

(2) The functions of a committee. of control appointed 
under this section shall be to advise the Minister in regard 
to the general development of the area in respect of which it 

is appointed, the improvements to be effected thereon before 
allotment, the sub-division of the land into -holdings, the 
selection and training of probationary lessees and’in regard 

-to any other matter “whatsoever connected with the adminis- 

tration of the principal Act which the Minister may refer to 
it. In advising or making recommendations upon any matter 
referred to it by the Minister any such committee shall take 
the place of a land board under the principal Act: Provided 
that it shall not be competent.for any such committee to exer-|; 
cise the functions entrusted to a land board under— 

(a) section twenty of Act No. 12 of 1912 
(0) section forty-four of Act No. 12. of 1912 as amended 

by section twelve of Act No. 23 of 1917 and section 
two of Act No. 28 of 1920; 

(c) section seventeen of Act No. 23 of 1917 as amended 
by section four of Act No. 28 of 1920 ; 

_ (d) section three of Act No. 28 of 1920; or 
' (e) section seven of Act No. 21 of 1922. 

{ 
determines the valuation or allotment price of holdings. 

(3) There may be paid to each member of a committee of 
control, not being an officer in the public service, remune-|) 
‘ration and allowances not exceeding those from time to time 

Interpreta- 
tion of 
terms. 

Short title. 

prescribed for land board members under the principal Act. 

4, In this Act, unless inconsistent with the. context, “ the 
principal Act’? means the Land Settlement Act, 1912 (Act 
No. 12 of 1912), as amended by the Land Settlement Act 
Amendment Act, 1917 (Act No. 28 of 1917), by the Lands 
Settlement Acts Further Amendment Act, 1920 (Act No. 28 
of 1920), and by the Land Settlement Acts Further Amend-|° 
ment Act, 1922 (Act No. 21 of 1922). 

Any expression to which in any provision of the principal 
Act a meaning has been assigned in and for the purposes 
thereof shall, when used in this Act, bear the same meaning. 

5. This Act may be cited for all: purposes as the Land 
Settlement Acts Further Amendment. Act, 1924, 

(f) section fifteen of Act No. 12 of 1912 in so far as it 

(a) een staat van de uitgaven op de respektieve 
streken onder elk van de paragrafen van dit sub- 
artikel ; 

(b) een lijet van n de staf in dienst genomen ingevolge 
paragraaf (f) van dit sub-artikel met schalen van 
bezoldiging 

wordt binnen een maand na de aanvang van elke ge- 
woue Parlementzitting ter Tafel van beide Huizen 
gelegd. 

.(4) De Minister kan regulaties makon aangaande een of 
meer van de volgende aangelegenheden— 

(a) de beginselen en methoden te worden gevolgd bi] de 
keuze van personen, nadat applikaties gevraagd zijn 
bij kennisgeving in de Steatskoerant en im de voor- 
iaamste uieuwsbladen, aan wie rechten van okkupatie 
als proef-huurders verleend sullen worden en de vorm 
waaronder en de voorwaarden waarop zulke rechten 

. verleend gullen worden ; 
(6) de kontréle en het bestuur van hocven wanneer aij 

aldus door proef-huurders geokkupeerd zijn ; 
(c) de opdracht aan en het uitoefenen door beambten of 

andere personen yan clisciplinaire en andere funkties 
in verband met de opleiding van proef-huurders ; 

{dy de omstandigheden waaronder van proef-huurders 
gevorderd kan worden om hun hoeven te ontruimen 
eu de wijze van dwingen van zulke vordering ; 

cn in het algemeen betreffende zulke aangelegenheden als 
naar het oordeel van de Minister nodig zijn om de doeleinden 
yan deze Wet te verwezenliken. Verschillende regulaties 
kunnen gemaakt worden ten opzichte van verschillende Kroon- 
grondstreken. 

2. Niettegenstaande een tegcnstrijdige bepaling vervat in 
Hootdstuk I van de Hoofdwet kan de Goeverneur-gencraal— 

(a) de. landraad aangesteld onder dat Hoofdstuk voor 
de Hartebeestpoort Landraad streek afschaifen en 

(6) kennis dqen geven aan clk lid van die raad dat’ zulke 
raacd afgeschatt is ingevolge de bevoegdheid van dit 

_ artikel, 
3. (1) Niettegenstaaude een tegenstrijdige bepaling vervat 

in de Hoofdwet kan de Minister voor clke streek bestemd of 
gebruikt voor dichtere nederzetting een kontréle kommissie 
aanstellen bestaande uit niet meer dan drie leden. De yoor- 
zitter van elke zodanige kommissie zal een beambte va de 
staatsdienst zijn. 

(2) De funkties van een kontréle kommissie aangesteld 
ingevolge dit artikel, bestaan in het adviseren van de 
Minister ten opzichte van de algemene ontginning van de 
streek waarvoor hij aangesteld is, de verbeteringen 
daarop te worden aangebracht védr toewijzing, de verdeling 
van de grond in hoeven, de keuze en opleiding van proel- 
huurders en ten opzichte van alle andere aangelegenheden in 
verband met de administratie van de Hoofdwet welke de 
Minister naar hem mocht verwijzen. Bij het dienen van advies 
of het doen van aanbevelingen aangaande cen aangelegeitheid 
naar hem door de Minister verwezen neemt een zodanige 
kommissie de plaats in van een landraad onder de Hootdivet : 
Met dien verstande dat een zodanige kommissie niet bevgegd 
is om de funkties van een landraad, opgedragen bij— 

(a) artikel twintig van Wet No. 12 van 1912; | 
(b} artikel vier en veertig: van Wet No. 12 van 1912 

‘zoals gewijzigd door artikel traalf van Wet Né. 23 
van 1917, en artikel twee van Wet No. 28 van 1920 ; 

(c) artikel zeventien van Wet No. 23 van 1917 ‘Zoals 
_ gewijzigd door artikel wer van Wet No. 28 van 1920 ; 

(d) artikel drie van Wet No. 28 van 1920; of. | 
(e} artikel zeven van Wet No..21 van 1922, 
(f), artikel vigfteen van Wet No. 12 van 1912 voor gover 

het de valuatic of toewijzingsprijs van hoeven 
bepaalt, , 7 

ult te oefenen. 
(3) Er kan’ aan elk lid van een kontréle kommissie, die'geen 

heambte in de staatsdienst is beloning en toelagen betaald 

voor. leden van de landraad onder de Hoofdwet. 
4,-In deze Wet wordt tenzij in strijd met de samenhang 

onder “ de Hoofdwet ”’ verstaan de Kroongrond Nederzottings 
Wet, 1912 (Wet No. 12 van 1912), zoals gewijzigd door de 
Nederzettings . Wijzigings Wet, 1917 (Wet No. 23 van 1917), 
door de Kroongrond Nederzettings Wetten Verdere Wijzi- 
gings Wet, 1920 (Wet No. 28 van 1920), en door de Kroon. 
grond Nederzettings Wetten Verdere Wijzigings Wet, i922 
(Wet No. 21 van 1922). 
een of andere bepaling van de Hoofdwet een betekenis toege- 
kend is in en voor de doeleinden van die Wet, hebben, walineer 
zij in. deze Wet gebezigd worden, dezeifde betekenis. i i 

5, Deze Wet kan voor alle doeleinden aaugehaald worden 
als de Kroongrond Nederzettings Wetten Verdere Wijzigings 
Wet, 1924. . Te   

        

worden niet hoger dan die van tijd tot tijd voorgesehtevens 

Alle uitdrukkingen waaraan: door 

Afschafiing 
van zekere 
Landraad. 

, 

Aanstelling 
en funktie 
van kontr¢ 
komuissies 

Woord- 
bepaling. — 

Korte titel
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No. 39, 1924.] 

ACT 
To apply a sum not exceeding thirty-seven million 

three hundred and sixty-eight thousand and 
seventy-seven pounds tewards the service of the 
Union, and a sum not exceeding sixty-three 
thousand two hundred and fifty pounds on the 
Defence Endowment Account for the financial 
year ending on the thirty- -first day of March, 
1925. 
  

No. 39, 1924.) 

WET 
Tot aanwending van een som-van hoogstens zeven en 

dertig millicen drie honderd acht en zestig dui- - 
zend en zeven en zeventig pond ten behoeve ‘van 
de dienst van de Unie, en een som van hoogstens . 
drie en zestig duizend twee honderd en vijftig 

‘pond op de Verdedigingsbegiftiging Rekening 
over het financiele jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1925. 
  

  

HIT ENACTED by the King § Most Excellent Majesty, the 
Senate and the House of Assembly of the Union of South 

Africa, as follows; : 

1, The Exchequer Account of the Union is hereby charged 
xchequer with such sums of money as may be required for the service 
veyed with of the Union for the financial year ending on the thirty-first 
24,846,477 day of March, 1925, not exceeding in the aggregate the sum 
arevenue of twenty- four million three hundred and forty-six thousand 
scount. four hundred and seventy-seven pounds on revenue account 

as shown in column 1 of the First Schedule hereto. 

; 2, The Exchequer Account of the Union is further charged 
xchequer : : a * ocount with such sums of money as may be fequired for the service 
aarged with Of the Union for the financial year ending on the thirty-first 
13,021,600 day of March,- 1925, not exceeding in the aggregate the sum 
2 loan of thirteen million and twenty-one thousand six hundred 
count. pounds on loan account as shown in the Second Schedule 

hereto. 

ow money & The money appropriated by this Act shall be applied 
be, to the services detailed in the Schedules hereto, and more 
plied. particularly specified in the estimates of expenditure from 

revenue funds (U.G, 31—1924), arid in the estimates of ex- 
penditure from loan funds (U.G. 29—1924), as approved by 
Parliament, and to no other purpose: Provided, that in the 
case of the sum of five million seven hundred and fifty thousand 
pounds for capital expenditure of railways and harbours, 
shown under Loan Vote “A” in the said Schedule, the 
authority granted by this Act shall be deemed to apply only 
to the transfer of that sum from the Consolidated Revenue 
‘Fund to the railway and harbour fund, and the expenditure 

.. of the said sum shall. be in accordance with any appropriation 
made by Parliament in that behalf. 

knistermay 4. With the approval of the Minister of Finance, a saving on 
thorize any sub-head of a vote in the revenue estimates, or service 
tiation. in the loan estimates, may be made available to meet excess 

expenditure on any other sub-head, or service, or expenditure 
“on a new sub-head of the same Vote, or service: Provided 
that no excess shall be incurred on the sums appearing in 
column 2 of the Schedules hereto, nor shall savings thereon be 
available for any purpose other than that for which the money 
is hereby granted as indicated in the said Schedules. 

efence En- 5. The Defence Endowment Account is hereby charged with 
winent such sums of money as may be required for the financial year 
count vith ending on the thirty-first day of March, 1925, not exceeding 
“anged with in the aggregate the sum of sixty-three thousand two hundred 
_ and fifty pounds, as specified in the Defence Endowment 

Account Vote included in (U.G. 29—1924). 

In the event of the moneys in the Defence Endowment 
Account being insufficient to meet the expenditure hereby 
charged, advances may be made temporarily to that account 
from the Exchequer Account. 

ort title. 6, This Act may be cited for all purposes as the Approprie- 
tion (1924-25) Act, 1924.   

Fi, HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de ~ 
Senaat en de Volksraad van de Unie- van Zuid Atrika, 

als volgt :— 
1, De Schatkistrekening van de Unie wordt hiermede belast go sttat- 

met zodanige sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst rekening 

van de Unio voor het ” financiéle jaar “cindigende de een en belast met 
dertigste dag van Maart 1925; van ten hoogste de gezamenlike £24; 7346, 877 
som van vier en twintig miljoen drie honderd zes en veertig cheno 
duizend vierhonderd zeven en zeventig pond op de inkomste- 
rekening zoals uibeengezet in kolom 1 van de Herste Bijlage van 
deze Web. 

2, De Schatkistrekening van de Unie wordt verder belast 
Schatkist- 

met zodanige sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst rekening 
van de Unie voor het financiéle jaar “eindigende de een en belast met 
dertigste dag van Maart 1925, van ten hoogste de gezamenlike £13,021, 600" 
som van dertien millioen en een en twintig duizend zes honderd °P Lenirigi- 

an : : : rekening. 
pond op de Leningsrekening zoals uiteengezet in de Tweede 
Bijlage van deze Wet. 

3. Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld, wordt aange- 
wend voor de diensten in biezdnderheden, vermeld in de 
Bijlagen van deze Wet en omstandiger uiteengezet in de 
begrotingen van witgaven uit inkomstefondsen (U. G. 3 31—1924), 
en in de “begroting van witgaven wit leningsfondsen (U.G. 29— 
1924), zoals door het Parlement goedgekeurd, en voor geen 
ander doel: Met dien verstande dat, in het geval van de som 
van vijf miljoen zeven honderd en vijftig duizend pond voor 
kapitaaluitgaven van ‘spoorwegen en havens, voorkomende 
order Lenings Begrotingspost “A” in bedoelde Bijlage, de 
machtiging bij deze Wet verleend geacht wordt alleen van 
toepassing te zijn op de overdracht van die som van het Gekon- 
solideerde Inkomstefonds op het spoorweg- en havenfonds, 
en de besteding van gemelde som plaats heeft overeenkomstig: 
de poueing door het Parlement te dien opzichte gedaan. 

. Met de goedkeuring van de Minister van Financién kan 
een besparing onder enig sub-hoofd van een begrotingspost De Minister 
in de begroting van inkomsten of dienst in de leningsbegroting afwijking 
aangewend worden tot dekking van meerdere uitgaven onder autoriseren.” 
enig ander sub-hoofd of dienst of uitgaven onder een nieuw 
sub-hoofd van dezelfde begrotingspost of dienst: Met dien- 
verstande dat de sommen voorkomende in kolom 2 van de. 
Bijlagen van deze Wet niet overschreden worden, en evenmin 
besparingen, daarop gemaakt, aangewend worden voor enig. 
ander doel dan waarvoor het geld hierbij wordt toegestaan als - 
aangeduid in de gemelde Bijlagen. 

5. De Verdedigingsbogittiging Rekening wordt hiermede 
belast met zodanige sommen gelds als benodigd zijn voor het. shegifti 
financiéle jaar eindigende de een en dertigste dag van Maart gine , , 
1925 van ten hoogste de gezamenlike som van drie en zestig Rekening 
duizend twee honderd en vijftig pond, zoals uiteengezet in de belast_met 
Begrotingspost voor de Verdedigingsbegiftiging Rekening in £63,250. 
(U.G. 29-1924). 

In geval de gelden-in de Verdedigingsbegiftiging Rekening 
onvoldoende zijn ter bestrijding van de uitgaven hiermede ~ 
belast, kunnen -voorschotten tijdelik aan die rekening gemaakt 
worden wit de Schatkistrekening. 

8. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald 
als de Middelen (1924- 25) Wet, 1924, 

Hoe het 
geld moet 
worden 
aangewend. 

Verdedi- ~~ 

Korte titel,
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Eerste Bijlage. 

  

    

  

Revenve Account, INKOMSTEREKENING, 

Vote. BEGROTINGSPOST. . 
Column J.| Column 2.) Kolom -Kolom 

No . Designation, No. Benaming. 1. 2. 

s, £ £ £ £ 
(Chargeable to Revenue Account.) (Ten bezware van Inkomsterekening). 

1 | Aijn Excellentie de Goeverneur-generaal 26,691 
1 | His Excellericy the Governor. General _ 26,691 2 | Senaat . . . . 30,055 
2-| Senate . + 30,055 °3 | Volksraad .. 91,875 
3 | House of Assembly 91,875 4 | Eerste Minister 39,634 
4 | Prime Minister ~ 39,634 5 | Thesaurie 72,915 
5 | Treasury .. . 72,915 6 | Publieke Schuld 4,059,360 
6 | Public Debt | 4,059,360 7 | Pensioenen . 1,857,000 

_7 | Pensions 1,857,000 8 | Provinciale Besturen 4,441,430 
8 | Provincial Administrations | 4,441,430 “9 | Diverse Diensten .. 145,989 
9 | Miscellaneous Services 145,989 Tnsluitende :— 

Including :— - Vergoeding aan Koloniale Hoofd- 
Compensation to Colonial Capitals . : 38,729 steden . . 38,739 

10 | High Commissioner in London 61,175 10 | Hcge Kommissaris in Londen we 61,175 
Including Grant to South African : Insluitende toelage aan Zuidatrikaanse 

: Students’ Club . . 500 Studenten Klub 500 
11 | Inland Revenue 133,528 11 | Binnenlandse Inkomsten. . 133,528 
12 | Customs and’ Excise 223,552, 12 | Invoerrechten en Aksijns 223,552 
18 | Audit 70,353 13 \ Auditeurs Departement .. 70,353 
14 |; Justice 74,085 14 | Justitie os os 74,085 
15 | Superior Courts ie 221,406 15 | Hogere Hoven .. *& -- _ 221,406 
16 | Magistrates and District "Administration 574,055 16 | Magistraten en distrikts " Administratic 574,055 | 
17 Prisons and Reformatories . 761,650 17 Gevangenissen . en Verbetergestichten .. 761,650. 

| Including Contributions to Discharged : . _ Insluitende Bijdragen tot Ontslagen 
Prisoners’ Aid Associations . 8,000 Gevangen Hulpverenigingen - 3,000 

18 | Policé 2,588,755 : 18 | Politie . as . 2,538,755 
19 | Defence 981,743 19 | Verdediging . ws ae 981,743 
90. | Interior , 192,955 20 | Binnenlandse Zaken oe 192,955 

Including Grants-in- Aid of Museums, . , . Insluitends Hulptoelagen voor Mu- 
Libraries, Art Galleries and Kindred . seums, Bibliotheken, Kunstgelarijen, | 
Institutions 29,320 en soortgelijke Inrichtingen 29,320 

9] |Mental Hospitals and Training Schools for : 21 | Hospitalen voor Geesteskranken en . 
. Mental Defectives | 433,979 | Gestichten voor Melaatsen 433,979 

92 | Printing and Stationery . 256,392. 22) Drukwerk en Schrijfbehoeften .. 256,392 
93 | Public Health 894,253 23 | Volksgezondheid .. 394,253 

Including Grants-in- Aid . OO 7,100 : Insluitende Hulptoclagen 7,100 
94 | Native Affairs .s 330,931... 24 | Naturellezaken . 330,931 

Including Grant to N: atal Ni ative Trust . . 4,400 { Tnsluitende Toelage aan. Natal Natu. / - 
95 | Mines and Industries 322,124 relletrust | a. 4,400 

Including ‘Grants-in-Aid an 1,450 | 25 | Mijnwezen en Nijverheid | 322,124 
26 | Higher Education... 353,680 fs Insluitende Hulptoelagen . - 1,450 

Including Grants-in-Aid of Univer. 26 | Hoger Onderwijs .. . 353,680 “ 
sities and Colleges :— . Insluitende Hulptoclagen voor Uni- 

(1) University of South Africa 8,200 versiteiten en Kolleges : 
(2) University of Cape Town.. - 68,430 (1) Universiteit van Zuid-Afrika 8,200 

- (3) University of Stellenbosch — 37,500 (2) Universiteit van Kaapstad. . 68,430 
(4) University of Witwatersrand 72,500 (3) Universiteit van Stellenbosch 37,500, 

(5) Rhodes’ University College 18,960 (4) Universiteit van Witwatersrand .. 72,500. 
(6) Huguenot University College 7,235, (5) Rhodes’ Universiteits Kollege 18,960' 
(7) Natal University College 13,060 (6) Hugeneten Universiteits Kollege .. 7,236: 
(8) Transvaal University College 30,900 (7) Natal Universiteits Kollege 18,060 
(9) Grey University College .. 17,925 (8( Transvaal Universiteits Kollege 30,900; 

(10) Potchefstroom University College... 7,100 (9) Grey Universiteits Kollege.. . 17,925; 
(11) South African Native College 4,950 (10) Potchefstroom Universiteits Kollege 7,100' 
(12) Natal Technical: College £22,100 (11) Zuidatrikaanse Naturelle Kollege.. 4,950" 
(18) Cape Technical College . a “18, 100°.) . (12) Natal Technies Kollege . 22,100'- 

-. (14) Contributions towards. Provident |; (13) Kaap Technies Kollezge  .. .. 15,100, 
. Schemes setae 11,500 (14) Bijdrage tot Voorzorg Schema’s .. il, 500: 
27 | Child Welfare 175,430 ..| 27] Kinderzorg . .. 175,430 
28 | Agriculture _ 955,928 /'28 | Landbouw .. .- 955,928 

: Including :—-’ Tnsluitende :— 
Grants-in-Aid," Agriculturel Socie- : Hulpt oelagen, _Landbouw  Vereni- a 

ties, ete... 2,200 gingen, enz. 2,260. 
_ International Institute of ‘Agricul. , Internationaal Instituut van Land- i 

tare (Rome) ~ . 300 bouw (Rome) 300 
Imperial Bureau of Mycology : 150 Imperiaal Bureau van Mykologie 159" 
Imperial Entomological Scheme .. 700 Imperiaal Entomologies Schema .. - 7003: 

29 | Agriculture (Education) .. 170,041 :29 | Landbouw (Onderwijs) 170,041 | 
Including Agricultural Scholarships ._ -Insluitende ‘Landbouw Studiebeurzen 2,925 | 

. and Bursaries 2,925 Fakulteiten van Landbouw :— 
‘Faculties of Agriculture : —- Transvaal Universiteits Kollege <. 13,900 ! 

Transvaal University College 13,900 | Universiteit van’ Stellenbosch . 13,193 1 
University of. Stellenbosch . 13,198 | 30 | Boswezen ' .. 167,802 

30 | Forestry .. 167,802 ; ‘81 | Post-, Telegraaf- en Telefoonwozen _ 2,675,350 ‘ 
31 | Posts, Telegraphs and Telephones | 2,675,350 39 | Publieke Werken .. . . 769,356 ; 
32 Publie Works . . 769,356 Insluitende :-— . :. 

Incluidng :— : woe Toelage aan Municipaliteit, Pretoria 13,500°: | 
Grant to Pretoria Municipality 18,500 Toelage aan Municipaliteit, Simonstad 2,000: 
Grant to Simonstown Municipality | . 2,000 Toelagen aan Brandweren . : 1,300 
Grants to Fire Brigades — | vs 1,300. Kleinere Werken . te 60,000 
Minor Works . 1! 60,000 | 33 | Landen, Registratickantoren en Op- 

33 | Lands, Deeds and Surveys a 237,616 metingen.. . ve 237,616 : 
34 | Irrigation . 140,200 34 ; Besproeiing.. . 140,200 . 
35 | Publie Service Commission oe 29,046 ° 35 Staatsdienst ‘Komunissie . 29,046 ‘ 
36 | Labour . Ve | 336,143 36 | Arbeid 336,143 o 

Total £/24,346,477 | =. _ Totaal ee ws . £124,346,477 | it 
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Second Schedule. Tweede Bijlage. 

Loan AccouNT. LENINGSREKENING. 

Vote. BrGROTINGSPOST. Kolom ‘Kolom . 
No. Column L.| Column 2. Ll. 2, 

Designation. : No. Benamine. 

£ £ - . £ £ 
(Chargeable to Loan Account.) Ten, bezware van Leningsrekening : 

A. | Railways and’ Harbours .. xf 5,750,000 A. | Spoorwegen en Havens .. . 5,750,000 
B. | Public Works . 540,000 B. | Publieke Werken .. 540,000 “  f 

Including :— _Insluitende :— . 

Agriculture and Agriculture (Education) 55,908 Landbouw en Landbouw (Onderwijs) 55,908, 

Child Welfare—Industrial Schools 19,489 Kinderzorg Industriéle Scholen 19,489 - 

Forestry we 5,128 - Boswezen . 5,128 

Interior 1,700 Binnenlandse Zaken.. 1,700 

Irrigation 500 Besproeiing .. . see 500 

Justice 31,497 _ Justitie we 31,497 

Mental Hospitals 83,206 Hospitalen voor Geesteskranken .. 83,206 

Mines and Industries 7,488 Mijnwezen en Nijverheid .. 7,488 

Native Affairs 7,845 Naturellezaken 7,845 

Police .. , 46,428 Politie 46,428 

. Posts, Telegraphs and. "Telephones 110,084 Post-, Telegraat- en Telefoonwezen 110,084 

Printing and Stationery 40,000 Drukwerk on Schrijtbehoetton 40,000 

Prisons and Reformatories .. 37,101 Gevangenissen _ 37,101 

Public Health 30,356 Volkegezondheid 30,356 

Public Works 46,858 Publieke Werken 46,858 

Bridges 8,000 Bruggen 8,000 - 

General 8,412 Algemeen : . 8,412 

©. | Telegraphs and Telephones 650,000 C. Telegrafon en Telefonen. . - 650,000 

D. | Lands and Settlements . 520,000 |D. | Landen en Nederzettingen 520,000 

Including :— Insluitende :— ~ : 

(1) Land Settlement and Development 290,000 (1) Grondnederzetting en ontwikkeling 290,000 

(2) Hartebeestpoort Irrigation Settle. (2) Hartebeestpoort Besproetings Neder- 

ment 70,000 getting 70,000 

(3) Sundays River ‘Trrigation Settlement 110,000 (3) Zondagsrivier Besprociings " Neder- 

(4) Purchase of land for Native Settle- zetting . 110,000 

-ment 20,000 (4) Aankoop van grond voor Naturelle 

(5) Purchase of and for Public. and. , nederzetting . 20,000 

. General Purposes : 12,000 (5) Aankoop van grond voor publieke en 

' (6) Survey of Native Locations 3,000 algemene doeleinden 12,000 

(7) Secondary Triangulation Survey , 15,090 (6) Opmeting van Naturelle-lokaties - . 3,000 

KE. | Irrigation . 769,000 (7) Sekundaire Driehoeksmeting — 15,000 

Including Irrigation Loans 496,910 |. | Besproeiing.. . 769,000 : 

¥. | Local Works and Loans 2,402,600 Insluitende Besproeiings Leningen a : | §64.96, 910 

Including :— . F, Plaatselike Werken en Leningen . | 2,402,600 

(1) University of Cape Town .. ‘120,000 Insluitende :— . 

(2) University of Stellenbosch. . 44,600 (1) Universiteit van Kaapstad. . 120,000 

'(8) University of Witwatersrand 115,000 (2) Universiteit van Stellenbosch 44,600 

(4) Transvaal University College 30,000 (3) Universiteit van de Witwatersrand 115,000 

(5) Rhodes’ University College 28,000 (4) Transvaal Universiteits Kollege 30,000 

(6) Potchefstroom University College 4,000 (5) Rhodes Universiteits Kollege 28,000 

(7) South African Native College 12,000 (6) Potchefstroom Universiteits Kollege 4,000 

G. | Land and Agricultural Bank . 700,000 {7) Zuidafrikaans Naturellen Kollege .. . 12,000 

H. |) Forestry . / 203,000 G. Land en Landbouw Bank’ . os 700,000 

J. | Native Affairs 2,000 H. | Boswezon ~ , 203,000 

K. | Defence 114,000 J. Naturellezaken. 2,000 

L. | Agriculture 27,000 K. | Verdediging 114,000 

M. Special ‘Advances to Provincial Adminis: |. L. | Landbouw .. | 27,000 

. trations .. : tee 1,044,000 M. | Speciale Voorschotten ¥’ Faan Provinciale 

N. | Relief of Distress 300,000 : Besturen.. . . 1,044,000 

.. N. | Leniging van Nood 300,000 

Total . . .£/18,021,600 . 

. Totaal . £413,021, 600° 

SUMMARY. _ Korte Ingsovp. ’ 

Amount chargeable to revenue Account » £24,346,477 Bedrag ten bezware van Inkomsterekening £24,346,477 © 

- Amount chargeable to Loan Account 13,021,600 Bedrag ten bezware van Leningsrekening 13,021,600- 

Total ++ 87,868,077 Totaal 37,868,077 
Defence Endowment Account 63,250 Verdedigingsbegiftiging. Rekening. . ; 68,250 

f.
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Railway and 
harbour 
fund to be 
charged 
with ; 
£30,769,128. 

No. 40, 1924.] 

ACT 
To apply a sum of money not exceeding thirty 

million seven hundred and sixty-nine thousand 
one hundred and twenty-eight pounds from the 
railway and harbour fund for the service of the 
railways and harbours for the year ending the 
‘thirty-first day of March, 1925. , 

i 

B the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa as. follows :— 

1, The railway and harbour fund is hereby charged with 
such sums of money as may be required for the service of the 
railways and harbours. of the Union for the year-ending the 
thirty-first day of March, 1925, not exceeding in the whole 
for revenue services, the sum of twenty-three million nine hun- 
dred and eight thousand one hundred and twenty-eight pounds, 
and, for capital and betterment services, six million eight hun- 

' dred and sixty-one thousand pounds, 

How moneys 
to be 
applied. 

Minister - 
may 
authorize 
variations. 

Expenditure 
on. lines 
under con- 
struction 
not to 
exceed 
amounts 
prescribed 
by law. . 

Authoriza- 
tion of in- 
crease in ~ 
amounts to 

bé expended 
on construe- 
tion of cer- 
tain lines ~ 
heretofore 
authorized, 

Utilization 
of £500,000 

f rom work- 
ing capital 
savings. 

Short title. 

2, The moneys appropriated by this Act for revenue services 
shall be applied to the purposes set forth in the First Schedule 
to this Act and.more particularly specified in the .estimates 
of expenditure (U.G. 33—1924) as approved by Parliament, 
and for capital and betterment services to the purposes set 
forth in the Second Schedule to this Act, but no portion of the 
sum of five hundred thousand pounds contributed from the 
betterment fund specified in the Third Schedule shall be utilized 

for expenditure except for the purposes. falling under heads 
numbered 2, 8, 4 and 5 in the said Second Schedule. 

38. With the approval of the Minister of Railways and Har- 
bours,‘a saving on any of the heads set out-in the First Schedule 
may be made available for any excess of expenditure on any 
other head: Provided. that.no excess shall be-incurred on 
the sums appearing in. the second column of that Schedule nor 
shall savings thereon be available for any purpose other than 
that for which the money is hereby appropriated as indicated 
in that Schedule. 

4, The moneys appropriated fdr the services specified in 
the Second Schedule to this Act shall not be applied to any 
use, Intent or purpose other than the services for which they 
are appropriated as ‘set. forth in that Schedule: Provided 
that the amount appearing in column 2 may be made avail- 
able for any services falling under heads nunibered 2 to 5 in- 
clusive in that Schedule. In the case of the services falling 
under Head No. 1 the total expenditure on any lines under 
construction shall not exceed the amount prescribed: by law 
as the maximum amount which may be expended thereon. 

5. Anything to the contrary notwithstanding in any law 
authorizing the construction or equipment of any .line men- 
tioned in the first column of the Fourth Schedule to this Act 
the amount mentioned in the second column of that Schedule 
opposite the name of any such line (being the amount prescribed 
by law as the maximum sum to be expended on that line) 
shall be increased to the sum set out in the third column opposite 
such name. 

6. It shall be lawful to devote to the services appearing inj 
the Second Schedule to this Act the sum of five hundred thousand 

‘pounds, being part of moneys previously voted for working 
capital and now available in consequence of reduction of stores 

stocks. 

7, This Act may be cited for all purposes as the Railways 
and Harbours Appropriation (1924-1925) Act, 1924. 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

' UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, lorm SEPTEMBER, 1924, 

No. 40, 1924.] 

WET 
Tot aanwending van een som van ten hoogste dertig 

millioen zeven honderd negen en zestig duizend 
honderd acht en twintig pond uit. het spoor- 
weg- en havenfonds voor de dienst van de spoor- 
wegen en havens over het jaar eindigende de cen _ 
en dertigste dag van Maart 1925. 

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

als volgt :+ ; 
1. Het spoorweg- en havenfonds wordt mits deze belast 

met zodanige bedragen als benodigd mogen zijn voor cde dienst 
van de spoorwegen en havens-van de Unie over het jaar ein- 
digende de een en dertigste dag van Maart 1925, voor inkomste- 
diensten in het geheel de som van drie en twintig. millioen 
negen honderd en acht duizend honderd acht en twintig 
pond niet tebovengaande en voor kapitaal- en verbeterings- 
ciensten zes millioen acht honderd een en zestig duizend pond. 

2. De gelden bij deze Wet bewilligd voor inkomstediensten 
worden aangewend voor de doeleinden omschreven inde 
Kerste Bijlage van deze Wet en uitvoeriger opgenocmd in’ de 
begroting van uitgaven (U.G. 33—1924) zoals door het Parle- 
ment goedgekeurd en voor kapitaal en verbeteringsdiensten 
voor de doeleinden uitgedrukt in de Tweede Bijlage van deze 
Wet, aulleride echter geen deel van de som van vijf hondetd 
duizend pond getrokken uit het verbeteringsfonds, opgenoemd 
in de Derde. Bijlage, worden besteed voor andere doeleinden 
dan die vallende onder de hoofden genummerd 2, 3, 4 en 5 
van bedoelde Tweede Rijlage. 

3. Met de toestemming van de Minister van Spoorwegen Minister ke 
en Havens; kan een besparing op een van de hoofden 6m- afwijkinga 
schreven in’ de Kerste Bijlage worden aangewend tot dekking *°°st#44- 
van meerdere. uitgaven onder enig ander hoofd: Met dien 
verstande dat de sommen voorkomende in de tweede kolom 
van die Bijlage niet overschreden mogen worden.en dat be- 
sparingen daarop niet aangewend mogen worden voor. eni 
ander doelj dan dat waarvoor het geld hierbij beschikbaar 
gesteld wordt-als in die Bijlage aangewezen. ! 

4. De gelden beschikbaar gesteld voor de diensten op- Uitgaven 
zenoemd in} de Tweede Bijlage van deze Wet mogen tot geen Voor lijnen 
mder gebruik, bestemming of doel worden aangewend dan mm aanleg 
le diensten, waarvoor zij beschikbaar. gesteld zijn zoals om- bedrag bij 
chreven in| die Bijlage: Met dien verstande dat het bedtag wet voor." 
dpgenoemd |in de tweede kolom aangewend kan worden ten geschreven 
behoeve van diensten vallende onder de hoofden genummeérd pick, be- 

- . . se . py NOVENLBAL, 
2 tot en met 5-in die Bijlage. In het geval van de diensten ~ 
vallende onder Hoofd No. 1, mogen de gezamenlike vitgaven 
voor een in’ aanbouw zijnde lijn het maximum bedrag niet 

mag 

Spoorweg- 
en haven- 
fonds to 
worden be 
last met 
£30,769,12 

Hoe gelde 
moeten 

worden 
hesteed. 

sey | . : i 
overschrijden dat volgens wet daarvoor uitgegeven : 
worden. 

5. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in enige Machtiging 
wet: waarbij machtiging verleend wordt tot de aanleg of wit- 0m de be- 
rusting van-een lijn vermeld in de eerste kolom van de Vierde dragen 
Bijlage van deze Wet wordt het bedrag in de tweede kolom gegeven vo 
van bedoelde Bijlage vermeld achter de naam van zulk een lijn de aanleg 
(zijnde het. wettelk als maximum vastgestelde bedrag dat Van zekere 
aan. die lijn te koste gelegd mag worden) vermeerderd tot/de voorheen 
som witeengezet In de derde kolom tegenover zodanige naam. keurde 

: . lijnen te 
verineer- 

deren, 

6, De som van vijf honderd duizend pond kan wettig aange- Aanwendin 
wend worden voor de diensten vermeld in de Tweede Bijlage van 
tot-deze Wet, zijnde gedeelte van gelden vroeger_ bewilligd £500,000 
voor badrijfskapitaal en tans beschikbaar ten gevolge van ver- pesparinger 
mindering van magazijnvoorraden. | drijfs- 

: ' ; -kapitaal,   
‘lals de Spoorwegen en Havens Middelen 

4%. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Karte titel 
(1924-1925) Wet, 1924,



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY 

First Schedule. 

(REVENUE. SERVICES.) 

  

41924, , lor SEPTEMBER, 

‘Eerste Bijlage. 

(ENKOMSTEN DiewsTen). 

  

  

        

  

  

  

  
  

£30,769,128 

      
  

  

  

      
    Kapitael en Verbeteringsdiensten (weeds Bijlage) .e 

£30,769, 128 ~ 

: - 4 
Column 1. } Column 2, Kolom 1..; Kolem:2. - 

. . £ £ Eksploiiatiekosien (Spoorwegen). £ £ 
Working Expenditure (Railways) Hooiddiensten : 

* Main Services : ; : Algemene Onkosten. . . — 841,574 — 
General Charges . 341,574 —- Onderhoud van Spoorbaan 2,874,819 — 
Maintenance of Permanent Way. - 2,874,819 — Onderhoud .van Rollend .Materieel «+ | 3,577,093 = 
Maintenance of Rolling Stock 3,577,093 Treinlooponkosten ¥3,735,305 — 
Running Expenses ;. 8,735,305 — Vervoeronkosten 3,738,702 — 
Traffic Expenses 3,738,702 _— ‘Pensioenen .. - 348,000 —_ 
Superannuation 348,000 — : Besteldienst .. 359,527 —_ 
Cartage Service 359,527 — : Depreciatie 1,800,000 — 
Depreciation . . . 1,500,000 —_ - Subsidiaire Diensten : 

Subsidiary Services : Verversingsdienst . : 594,034 —_ 
Catering . . - 594,034 Boek- kiosks, Advertenties en Automatiese 
Bookstalls, Advertising and Automatic Toeatellen . 253,578 —_ 

Machines .. we 153,578 — Beddegoed en Uitrasting v van. Treinen 41,695 — 
Bedding Equipment of Trains 41,695 — Graanzuigers : s 244,755 — 
Grain Elevators 244,755 — Weg Motordienst 16,429 — 
Road Motor Services 16,429 — -Rente op Kapitaal , . — 4,216,700 

’ Interest on Capital — 4,216,700.. “Rente op Pensioen en Andere Fondsen.. —_ | 358,865 
Interest on Superannuation and other Funds —_ 358,805 Onkosten in verband met gehuurde- -spoor- . 
Charges in respect of Lines Leased . — 13,500 : weglijnen .. = 13,506 
Miscellaneous Expenditure (Net Revenue : : Onkosten van allerlei aard (Netto Inkomste- a 

Account) . . oe e we — 73,746 rekening) os — . 93,746 
Betterment Fund . — 250,000 | Verbeteringsfonds — * 250,000 
Deficiency in Pension Fund _ 83,700 Tekort in Pensioen Fonds —— 83,700 
Reduction in value of Stores Stock. . oy 100,000 : Verrnindering in waarde van Voorraad bij ‘ 

Working Lupenditure (Harbours). : Magazijnen. — 100,000 
Main Services : / : 

_ Maintenance and Upkeep -. 458,967 —_ Eksploiiatiekosien. (Havens). 
Trafic Working 61,606 — Hoofddiensten : \ : 
General Charges 20,734 — Onderhoud en Instancdhoucing - £58,967 —_ 
Superannuation. 12,870 — _ Vervoeruitgaven ~ 61,606 —_— 
Depreciation . . 53,553 — - Algemene Onkosten. . 20,734 — 

Subsidiary Services : . Pensioenen. a 12,870 — 
Lighthouses, Beacons and Signal Stations 44,423 —_ Depreciatie, 53,553 _ 

Interest. on Capital — 403,549 Subsidiarie Diensten : 
Miscellaneous Expenditure ‘(Net ‘Revenue | _ Vuurtorens; Bakens en. Seinstations 44,423 — 

Account) - — 8,754 Rente op Kapitaal.: _ 403,549 
Working Bapenditure (Steamships) Allerlei Onkosten- (Netto Inkomsterekening ¢) —_ 8,754 

Main Services : 
Working . . 209,375 = Eksploitatiekosten (Stoomesiepen) 

Interest on Capital : —_ 12,135 Hoofddiensten : 
Miscellaneous Expenditure (et Revenue Eksploitatie .. 209,375 

Account) . : _ 200 Rente op Kapitaal .. _ 2, 135 
————| Allerlei Onkosten (Netto Inkomsterekening) — 200 

£23,908,128 ——} 
£23,908, 128 

Second Schedule. , 
. Tweede Bijlage. 

(Cariray AND BETTERMENT SERVICES.) / . 

(Karivaan- EN VERBETERINGSDIENSTEN). 

No. Head. Column 1. | Column 2. ° ; 

— z é No. . Hoofd. Kolom 1. | Kolom 2. 

1. Construction of Railways . | 1,549,428 — . £ “£ 

2, New Works on Open Lines | 3,102,134 — |}, Aanleg van Spoorwegen . 1,549,428 — 

3. Rolling Stock : - 745,230 _ 2. Nieuwe Werken op Open Lijmen . 3,102,134 — 
4, Harbours 1,172,314 —_ 3. Rollend Materiel : 745,230 _ 
5. Working Capital 41,894 4. Havens 1,172,334 — 
8 Unforeseen Works oe | 250, 000 |5, Bedrijfskapitaal - 41,894 —_ 

. ——--—=]§. Onvoorziene Werken — * 250,000 
-, £6, 861, 000 

‘ ‘ £6,861,000 

Summary. - 
- Korte Iygoup. 

‘Revenue Services (First Schedule) . £23,908,128 

Oapital and Betterment Services (Second Schedule) 6,861,000|Inkomstediensten (Eerste Bijlage) ree carrts 

7 2 > 

| £kxV 

o



  

‘Thisd Schedule 

GAZETTE EXTRAORDINARY, 10TH SEPTEMBER, 1924, 

Derde Bijlage. 
SouRcEs FROM WHICH Fonps. FoR CAPITAL AND Burreenunt SERVICES BRONNEN WAARUEE .DE GELDEN voor Kapitast- EN VERBETERINGS- 

WILL BE PROVIDED. 

i, oan Funds .. 
2,.. Betterment Fund :—- 

Contributions from Revenue, 1924. 25 

:. £5,730,000{2 

Unexpended balance at 31st March, 1994 £2 50,000 
250,000 

3. Credits in respect of Assets written out of Capital 
Account 

500,000 

111,090 

  

  

  

  

  

4, Savings on Appropriation for Working ‘Capital 500,000 

. - £6,861,000}- 

Fourth Schedule. 

Column 2. Column 3. . 

. & (£ 
Franklin—Kokstad . oe a 132,192 137,192 
Heilbron—Petrus Steyn.. oe eee 145,656 |. 150,656 
Klipdale—Bredasdorp  .. 0... 101,520 | 107,520 
George—-Knysna .. : ce: ». | > 296,820 298,820 
Gingindhlovu—Hshowe “(Transfer of station 

“site at Eshowe in order to facilitate . 
traffic working) . + as .. 149,772 | 154,772 

187,468 | 195,968 
  

Nylstroom—Vaalwater .. . .. vei 

DIENSTEN GETROKKEN ZULLEN WORDEN. 

  

  

  

  

    

1: -Leningsfondsen we ae an an oe £5,750,000 
2.” Verbeteringsfondsen r 

Onuitgégeven saldo op 31 Maart 1924 £250,000 
Bijdragen van. Inkomsten, 1924.25 250,000. 

—_——_—— 590,000 
3. Kredieten ten aanzien van baten . uit “Kapital: 

rekening’ geschreven 111,000 
‘4. Besparing op beschikbaarstelling — voor | " Bedrijfs 

kapitaal . . te lea, , - 500,000 

£6,861,000 

Vierde Bijlage.. 

| . 
Kolom 2. } Kolom § 

| to Franklin—Kokstad 132, 192 137,192 Heilbron-——Petrus Steyn | 145, 656 150,656 
Klipdale—Bredasdorp . os 101,520 107,520 
George—Knysna .- , 296,820 298,820 
Gingindhlovu—Eshowe _ "(Verplaataing . van ‘ 

station te Eshowe teneinde hét verkeer te ts 
: vergemakkeliken) - .. o . -. | 149,772 “| 154,772 
Nijlstroom—-Vaalwater .. we . -- | 187,468 | | 195,968 

*. 
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