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PRIME MINISTER'S DEpARTMENT. 

Th" following Government Notice is published for general 
information. 

H. GORDON WATSON, 

Secretary to the Prime Minister. 

Prime 	Minister's Office, 
Oape Town, 16th August, 1920. 

No. 1456.] 	 16th August, 1920.] 

I T is notified that His Excellency the Governor·General has 
been pleased to assent to the following Acts which are 

hereby published for general information: 
PAGE. 

No. 28 of 1920. Land Settlement A.cts Further 
Amendment Act 11 

No. 29 of 1920 Speculation in Foodstuffs Preven
tion Act .. IV 

No. 30 of 1920. Matriculation Exemption Act VI 

No. 31 of 1920. Ourrency and Banking Act VB 

No. 3'2 of 1920. Railways and Harbours Regulation, 
Oontrol and Management Act 
Amendment Act xvii 

No. 33 of 1920. University of Oape Town (Medical 
School) Act XVlll 

No. 34 of 1920. Railways and Harbours Strike and 
Service; Act Amendment Act xx 

No 35 of 1920. Housing Act xxiii 

No. 44 of 1920. Oustoms and Excise Duties Act .. xxxvii 

Ohildren's Protection Act Amendment Bill xxxii 

DEPARTEMENT V AN DE EERSTE MINISTER. 

De volgende Goevernements-Kennisgeving wordt tel' 
algemene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON. 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 16 Augustus 1920. 

H
No 1456.] 16 Augustus 1920.} 

IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 
de Goeverneur.generaal behaagd heeft om zijn goed

keuring te hechten aan de volgende 'Vetten welke hiermede 
tel' algemene informatie gepubliceerd worden : 

BLAD:li. 

No. 28 van 1920. Kroongrond N ederzettingswetten 
Verdere Wijzigingswet n 

No. 29 van 1920. Voorkoming van het Spekuleren 
in Voedingsmiddelen Wet ... IV 

No. 30 van 1920. Matrikulatie Vrijstellingswet "VI 

No. 31 van 1920. Betaalmiddelen en Bankwet V11 

No. 32 van 1920. Spoorwegen en Havens Reglement, 
Bestuur en Beheer Wet Wij. 
zigingswet . xvn 

No. 33 van 1920. Universiteit van Kaapstad (1:Ie
diese School) Wet xviii 

No. 34 van 1920. Spoorwegen en Havens Werk· 
staking en Dienst Wet Wij" 
zigingswet ~x 

No. 35 van 1920. Woningwet xxiii 
No. 44 van 1920. Wet op Invoerrechten en .Aksijns

belasting ... XXXVll 

Wet tot Wijziging van de Wet tel' bescherming van 
Kinderen xxxii 
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it 	 UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH AUGUST, 1920. 

No, 28, ]920 ,] 	 No, 28, 1920,] 

ACT 	 \VET 

To 	 amend further in certain respects the Land Om de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 (Wet 

Settlement Act 1912 (Act No. 12 of 1912) and No. 12 van 1912) in zekere opzichten verder te 
to amend the Land Settlement Act Amendment wijzigen en om de Nederzettingswet Wijzigings-
Act 1917 (Act No. 23 of 1917). wet 1917 (Wet No. 23 van 1917) te wijzigen. 

D. E rf EKA.CTED by the King's .Most Excellent .fiI~jesty, :ZIJ HET BEPAALD d~or Zijll Majesteit de Koning, de 
1) the Senate and the House of Assembly of the Umon of· Senaat en de Volksraad van de Vnie van Zuid-Afrika, 
Smtth Africa as follows volgt :--

, ' 1. In deze Wet betekent de uitdrukking "de Hoofdwet" Woor:I
Int(wpreta
 1. In this 	Act the expression" the principal Act" means Ide Kroongrond Nederzettings Wet 1912 {Wet No, 12 van bepahngT
tion 	of the Land Settlement Act, 1912 (Act Ko, 12 of 1912), and the 11912l, en de uitdrukking "de Wijzigingswet" de Nederterrns, 

expression" the Amendment Act" means the Land Settle-Izettings Wet Wijzigings'wct 1917 (Wet No, 23 van 1917). 
ment Act Amendment Act, 1917 (Act No, 23 of 1917), Any!Een uitdrukking, \vaaraan in de Kroongrond Nederzettings 
expression to which in the Land Settlement Act, 1912, a meaning IWet 1912 een betekenis voor de doeleinden daarvan toegekend 
has been assigned in and for the pUl'poses thereof bears, when is, heeft, wanneer het in deze 'Vet gebezigd wordt, dezelfde 
used in this Act, the same meaning, :betekenis 

,~ 	 2. (1) Artikel v'ier en veertig van de Hoofdwet, hetwelk Wijziging
Amendment 2. (1) Section jorty-jour of the principal Act w~ich wasigewijzigd is bij artikel twaaif van de Wijzigingswct, wordt ~n artikel
of seotion amended 	bv sectIOn twelve of the Amendment Act IS herebvhierbi)' verder cfewi]' zigd door in voorbehoudsbepaling (a) daarvan v~er en veer!orty-!QUt' of • d 	db} d I' f '() 1 "f! ," " t11l van WeAot No, 12 	 further a~en e ,y t l~ e ehon rom provl~.o a t lereo . (zoals III het geno~:n~e artlkel twaalJ aangegeven) de woo,rd~.rr No. 12 val 
of 1012, 	 (as set out III the saId sectIOn twelve) of the words two hundred I" tWee honderd vI]ftlg" te schrappen en de woorden ' vI]f 1912. 


and fifty" and the substitution therefor of the words ,. five Ihonderd" ervoor in de plaats te stellen. 

hundred ", i (2) Artikel vier en veertig van de Hoofdwet wordt hierbij 


(2) Section jorty-jour of the principal Act is hereby further !verder ~ewi,jz~?d door in voorbehoudsbepalin~ (~) 1,aarvan h:t 
amended by the deletion from proviso (d) thereof of the wordwoord dne te schrappe,n en het woord . ":I]f ervoor III 
" three" and the substitution therefor of the word "five" Ide plaats te stelIen en door III voorbehoudsbepalmg (e) daarvan 
and by the deletion from proviso (e) thereof of the word" three "!~et woord "drie" te schrappen cn het woord " zes" ervoor 
and the substitution therefor of the word" six ", m de plaats te stellen,'1 

, 3. Niettegenstaande het bepaalde in de Hoofd wet of een VOOI'Bohot
Adn,nces to 3. Notwithstanding anything in the principal Act or iniwijziging daarvan kan de Minister, uit de door het Parlement ten aan 
grou.p8. of any amendment thereof contained, the Minister may out ofldaartoe beschikbaar gestelde fondsen en onder bij regulatie hgroordpen va 
\eRsees ,. '1' 	 J , Id b d' t btl' d UU 61'S.~" 	 moneys approprIated by Par lament for the purpose and on vastgeste e e mgen van ,erug e a ~ng en voorwa~r en, aan 


terms of lee-payment and conditions prescribed by regulation,leen groep van huurders geld voorschleten om hen m staat, te 

advance moneys to any group of lcssees for the purpose of 1stellen werktuigen, machinerie, aanteelvee en andcre zaken 

enabling them to acquire implements, machinery, stud stock, 'van welke, aard ook, hetwelk of we~ke, de leden van zulk een 

and any other thing whatsoever required by the members of!groep nodig hebbcn ,ter betere ontgmnmg ,van hUll, hoeven en 

such group for the better development of thei.r holdings and for,voor hun gezamenhk en gemeenschappehk gebrUlk, aan te 

their joint and common use; but no Ruch advance shall exceedlschaffen; doc~ g:een voorschot ma.g meer bedragen dan twee 

two hundred and fifty pounds in respect of each lessee of thelhonderd en vl)ftig pond ten aanZlen van elke huurder v:-an 

group. Such advance shall be made on the recommendation de groep, Zulk een voorschot wordt verstrekt op aanbevehng 

of the board and subject to the Minister being satisfied as to :van de raad en mits. de lVIiI~ist:r genoegen neemt met de. onder 

the arrangements made between the lessees for their joint andlde huur~ers getroffen ,schl~kmgen vo~r hun gezamenhke en 

several liability for the advance and for the care custody :afzonderbke aansprakehkhCld ten aanZIen van hot voorschot 

management ~nd working of the implements, ~laChinerY:len voor de zorg, de bewaring, het beheer en het gebruik van 

stud stock and other thmgs acqnired by means of such advance: de werktuigen, de machincrie, het aanteelvee en andere zaken, 


.Provided that- Idoor middel V,ln dat voorschot aangeschaft : 

'h f d' , h h bl 1 ::\iet dien verstande dat(a) m t e event o. Isputes WlliC t eyare una e to sett e. ( ) , ltd h d h'll d Id 
arising between the lessees as to the use of the propert~ a mgekva er ussken. e tUtur ers ge~? ld' en ovehr'll e a ,us

' d th· l\'~' 't f th 'th 11 h~ ver regen za en on s ·aan en ZIJ Ie gesc I en met 
so acqUIre . e ilims er may or Wl ca up t e k b"l d M" t h t h t 'dadvance' un.nen 1]. eggen, e !nIS or e voorsc 0 onIlll 

, 
J 

,I delhk kan mtrekken ; 
(b) 	paragra,ph~ (b), (c), (d) and (e) of sectIon jorty-four 0:1 (b) paragrafen (b), (0), (d) en (~! :ran a~~ikel v1;~: er~ veertig 

th~ prmClpal Act as by the Amendment Ad and by I van de Hoofdwet, als geWl]Zlgd bl] de "W l]Zlgmgswet 
thIS Act amended, shall apply; I of deze Wet, van toepassing zuBen zijn ; 

(0) 	 a statement of all such advances shall be laid upon the (0) er ieder jaar een opgave van aIle zodanige voorschotten 
Tables of both Houses of Parliament every year. in beide Huizen van het P.arlement ter Tafel zalI: 

worden gelegd, 
!v!0diJiea- 4. (1) Xotwithstanding anything contained in sections 4. (1) Niettegenstaande het bepaalde in artikeis zeventien Wijziginge 
!:lOIlS' of .seventeen and eighteen of the Amendment Act the Ministerien achtMen van de WiJ'zirringswet kan de Minister op aanbe- van a~iketsec Ions th d t' f th I d b d h th 	 ,,' '. z/wenhen cseventeen and may, on ' e recommen a -lon 0 e an oar w enever eyeling van de landraad wanneer de kosten voor boorwerk . 
eighteen of cost of bo;ing ,operations has b?en added ~o the ~urehase price overeenkomstig het ge~oemde artikel zeventien gevoegd zijn ~~:o.v~ 
Aot No, 23 	 of a holdmg III accor~ance WIth the ,saId, sectIOn sevent.een, bij de koopprijs van een hoeve, de koopprijs van zodanige van 1917. 
of 1917. 	 .reduce the purchase pnce of ~uch holdmg If those operatI?ns hoeve verminderen indien dat werk niet geslaagd is: Met 

ha.ve been \msu<:cessful: ~rovided t~at the amount by whICh dien verstande dat het bedrag waarmee de koopprijs, onder 
.the purch~,se pnce may, m those CIrcu:r,nstan?es, be reduced die omstandigheden, verminderd kan worden in geen geval 
sh.al! not, many ?ase exceed the expendlt~re mcurr~d by the meer bedragen mag dan de kosten door d~ Minister bij de 
Mimster m carrymg out such water bormg operatIOns, uitvoering van zodanig boorwerk voor W9 t .er gemaakt. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:woo,rd~.rr


III UNION GAZETTE EXTRAOItDINARY. 19TH AUGUST, 1920. 

(2) Notwithstanding anything contained in section sevenleen (2) Niettcgenstaa,nde het bepaa.lde in artikel zevenl'ien van de 
of the Amendment Act. the amount added to the purchase Wijzigingswet wordt hot bedrag, overeenkomstig dat artikel aa!l 
priclil of any holding in accordance with that section in respect de koopprijs van de hoeve toegevoegd voor de kosten van ll:t 
of the cost, of boring operations effected thereunder on that uit krachte daarvan op de hoeve gedane boorwerk, t)crekend 
holding shall be calculated in accordance with the tariff then volgens het tarief dat alsdan geldt voor boorwerk dat met 
applicable to boring operations conducted with GovernmentStaatsboren op plaatsen in pTivaat bezit verricht wordt: 
drills on privately owned farms: Provided t,hat to the said Met dien verstande dat aan het genoemde bedrag in elk geval 
a,mount shall be added in each case such expenditure as may toegevoegd worden zal de kosten door de Minister gemaaH 
have been incurred by the Minister in respect of transport, in verband met vervoer, brandstof, water en werkvolk of 
fuel, water, labour or other services usually provided by private andere diensten welke gewoonlik door private boeren op hun 
farmers at their own expense. eigeri kosten verstrekt worden. 

ShOl't t,itle. 5. This Act may he cited for all purposes as the Land Settle- 5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald [{orto titol. 

ment Acts Further Amendment Act, 1920. als de Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wijzigings
wet, 1920, 
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1" 	 UNION GAZETTE EXTRAORDINA.RY, 19TH AUGUST, 1920. 

No. 29, 11120.] 	 No. 29, 1\:l20.j 

WETAcr 
To license dealers and brokers in foodstuffs; arid to Op het licentieren van handelaars en makelaars In 

prevent specuJation in foodstufflS. voedingsmiddelen; en om het spekuleren in 
voedhigsmidclelen te voorkomen. 

E IT ENACTED by the King's :Most Excellent Majeotv.ZIJ HET BEPAALD door Zijn :Majes~eit de K?ning,. deNB the Senate and the House of Assembly of the Union ofl ~enaat en de Volksraad van de Ume van ZUld-Afrlka, 
South Africa, as follows :_ als voIgt 

Lice1nsing dof 1. After the expiry of thiity days from the commence- 1. Niemand mag, nadat dertig dagen verlopen zijn sedert Het '" 
dca em an f h' ' 	 d" d UT t k d I h 1 I hcentl(.'renbrokers in 	 ;ment 0 t IS Act no person shall carryon business as a dealer. e mvo.ermg. van eze n e, za en . oen a. s a:ll< e aar van hande
oodatuffs 	 m foodstuffs or as a broker in foodstuffs unless he has obtained m ~?ed~~gsmId~elen. of als makelaar m, voedmgsmiddelen'laars en 

a lic.e~lCe unde:: t.his Act and conforms to the prescribed tenzlJ hI] een hcentle krachtens deze Wet verkregen he~.ft mak~laars ill 
condItlOns of hIS hcence. Every such licence shall be issued en voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden van ZIJn v~edmgs. J 

. h 	 I' t- Elk d' I' t' dt k I 't 'kt mlddelen ~WIt out but shall be in addition to any licence which 	lOen Ie. e zo amge ICen Ie wor oste oos U1 gere] , . 
under any other law such dealer or broker must obtain. 	 maar moet uitgenomen worden boven en behalve een licentie 

welke zulk een handelaar of makelaar krachtens een andere 
wet uitnemen moet. 

Poe~lre::1en~~ .2. No per~on licensed as a dealer in foodstuffs shall either. 2. Niemand, aan wie een licentie als handelaar in voedings- Handelaars 
brokers and dIrectly or md~rectly carryon the business of a broker in middelen nitgereikt is, mag direkt of indirekt zaken doen mogen niet 
vice versa. foodstuffs, a~ctlOne.er or market agent, and no person licensed als makelaar in voedingsmiddelen, afslager of marktagent,:Us makk

as. a b~oker m fo.od~tuffs and no auctioneer or market agent en niemand, aan wie een licentie als makelaar in voedings- J:~ ~; en 
~hall dIrectly or mdlrectly carryon the busincss of a dealer middelen uitgereikt is, en geen afslager of marktagent mag omgekeerd. 
m foodstuffs, direkt of indirekt zaken doen als handelaar in voedings

middelen. 

Keeping of 3. Every dealer in foodstuffs and every broke~ l'n f d t fI 3. Iedere handelaar in yoedingsmiddelen, en icdere makelaar Het houdG'J 
_ L 00 sus. d' .dd I t lk b k k' van boekenbooks, 	 voeshall keep 	such books, accounts, and vouchers as will reveal 1ll b . ~ngtSnkllk e en, hmOJ zdn. e .. oe en, rke .emngc1n rekeningen,accounts, in full his transactions as such dealer or broker, as the case en ~Wl]SS u en aan on en, Ie ZIJn transa tIes a S -anz.etc. 

may be, and shall cause all such books and accounts to be z~da~lge handelaar of makelaar, al naar het geyal ~oge 
accessible at all reasonable times for the inspection of any zlJn, m h~n volle omvang aan~onen, ~n op aIle redelike tIJden 

)officer administering this Act or of anv one O'enerally or van al dIe boeken en reke!:llnger: mzage vcrlcn~n aan cen 
specially authorized by him in writing to ~ake such inspection. ambtenaar belast met ~e n.ltvoeW;tg van deze Wet ~f /tan 
Any such dealer or broker who fails to comply with the e~n door deze ~ot ~odalllge mZ!lge m het algem"een of m ~et 
provisions of this section or prevents or obstructs any such bIezonder schriftehk ge~achtIgd.e persoon. Een. zodalllge 
inspection shall be O'uilty of an offence handelaar of makelaar, dIe verzUlmt aan de bepalmgen van 

'" ' dit artikel te voldoen of die zulk een inzage belet of belemmert, 
Essentials of . maakt 'zich schuldig aan een overtreding. 
contract be- ~. No contract entered mto after the commencement of 4. Geen kontrakt aangegaan na de invoering van deze Vereisten 
tween dealers thIS Act betwecn a dealer and dealer, or between a dealer and'Vet tUBBen een handelaar· en handelaar of tUBsen cen van overccn 
a,nd brokers a broker acting on behalf of a principal for the salc or delivery handelaaren een makelaar agerend name~s een principaal ~omst tUSBeI 
for sale. etc., of ~ood8tuff8 .a~o~e th~ .value of ten. pounds sterling shall be voor de verkoop of lcvering van voediIlgsmiddelen boven de e:~~=lr:~~r 
of f00dstuffs. valId unless It IS III wrItmg and speClfies-	 waaroe van tien pond sterling is rechtsgcldig, tenzij het voor de 

(a) 	 the price, quantity and weight of the commodity schriftelik aangegaan wordt en aangeeft- :~~~o~~~ 
sold;' - (a) de prijs. de hoeveelheid en het gewicht van de ver- voedings

(b) 	 the name of the place or railway station from which kochte waren; . middelen. 
the commodity will be consigned for the purposes (b) de naam van de plaats of spoorwegstatle vanwaar 
of delivery; and de waren verzonden zullen worden ter aflevering ; en 

(0) the time within which delivery is to be made. 	 (0) de tijd waarbinnen de levering geschieden moet. 
5. (1) Wanneer iemand een kontrakt heeft aangegaan om Verhaal, 

R€covcry, 5. (1) If a person has entered into a contract to sell food- voedingsmiddelen te verkopen en er is op de in het kontrakt enz" v!1n 
ete., of stu.ffs and 	at t~e da:te specified under the contract for the bepaalde d~.tum van aflevering een versc~il tussen de bepaalde ~7::e~~~~~rdifferences 

delIvery there IS a dIfference between the specified contract kontraktprI]8 en de lopende marktpfl]S voor dezelfde of loofd innot allowed 
in certain price and the current market price for the same or similar dergelijke voedingsmiddelen, dan is zo iemand, wanneer het zekera 
circum foodstuffs, such person, where the difference is a decrease verschil een vermindering is van de kontraktprijs, niet ge- omstandig
stances, of the contract price, shall not be entitled to recover the rechtigd het bedrag van zulk een verschil geheel of ten dele heden. 

amount of such difference or any part thereof or any amount of ",elk bedrag ook bij wijze van schadeloosste1ling ten aanzien 
whatsoever by way of damages in respect of the transaction, van de transaktie te verhalen, tenzij hij op de datum van het 
unless at the date of the contract he was in possession of the kontrakt in het bezit was van de daarin bedoelde voedings
foodstuffs contracted to be sold or as a producer or by reason middelen of als voortbrenger of nit hoofde van een kontrakt 
of a contract for the purchase of such foodstuffs he had voor de aankoop van zulke voedingsmiddelen redelike ver
reasonable expectation that he would be able to effect delivery wachting had dat hij in staat zou zijn dezelve af te leveren 
thereof at the date fixed therefor under the contract of sale op de datum daarvoor vastgesteld in het voormelde ver
aforesaid. koopkontrakt. 
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(2) Any person who, either~ direotly or indireotly, accepts , (2) Een ieder die, hetzij direkt of indirekt, betaling aan
payment of any amount whioh under this seotion he is not neemt van een bedrag dat hij kraohtens dit artikel niet ge
entitled to recover shall be guilty of an offenoe. In any reohtigd is te verhalen, is sohuldig aan een overtreding, Bij 
prollecution for such an offence, the burden shall be upon een vervolging voor zulk een overtreding rust de bewijslast 
the aooused of proving that he was in possession of the food- op de beschuldigde dat hij op de datum v.an het verkoop
stuffs at the date of the contraot of sale or had such reasonable kontrakt in het bezit was van de voedingsmiddelen of zo
expectation as aforesaid of being able to effeot...delivery at danige redelike verwachting had als voormeld dat hij in staat 
the due date. zou zijn op de behoorlike datum af te leveren. 

, . 6. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties, mits niet Regulati... 
6•. (1) The, Gov~rnor-General may make regulatlOns, not m-!in strijd met deze Wet, uitvaardigen welke voorschriften 

conSlstent Wlth thls Act- Ibehelzen betreffende

(a) 	 prescribing the officers who shall issue lioenoes under (a) de ambtenaren die deze Wet uitvoeren en uit krachte 

and administer this Act, the times and manner of. daarvan licenties uitreiken zullen, de tijden en de 

applioation for suoh lioenoes and the forms to bel' wijze waarop de aanvrage van zulke licenties ga
used for the purposes of this Aot; schieden zal en de formulieren voor de doeleinden 


(b) presoribing the oonditions of lioences to dealers and i van deze Wet te word~n g~bIUikt; 
brokers in 	foodstuffs' I (b) de voorwaarden van heentles aan handelaars en 

. , . '. '. makelaars in voedingsmiddelen; 
(0) prescrlbmg the pa~tlC~lars w~lCh shall be mser~ed (c) de biezonderheden, die in elke faktuilr, of soortgelijk i 

on any and.every: mVOlCe, or hke dooument, relatmg I dokument, betreffende transakties in voedingsmiddelen 
to transactlOns III foodstuffs; ! vermeld moeten worden; 

and generally for the better oarrying out of the objeots andlen in .het algemeen voor de betere uitvoering, naar doel en 
purposes of this Aot. lstrekkmg, van deze Wet. 

. , ,. (2) De regula ties mogen straffen bepalen voor een over
(2~ The regulatlOn~ ,may provlde penaltIe~ for any oont:a- treding of verzuim tot nakoming van dezelve, die niet zwaarder. 

ventIOn th~reof or ~alhng, to comply therewlt~ not e~ceedIllglmogen ziin dan de straffen.in het volgende artikel bepaald. 
the penaltles mentIOned m the next sucoeedmg sectIOn. i 7. Een persoon, die een bepaling van deze Wet of een Straffen 

7 A h t f 'I t I 'thl'ingevolge deze Wet uitgevaardigde regulatie overtreedt of waar niet 
• n:;:- ,person h"! 0 oon ravenes or ,al s 0 oomp y Wl verzuimt dezelve na te komen, wordt. indien !,een atTa! be- anders 

any 	provlslon of t lS Aot or any regulatlon made thereunder I ld l'k d t d' fIt ' t t Id bepaald.
h 11 'f It b ' 11 'd d f th t paa e I voor e ov<:)r re mg 0 Ie verZUlm vas ges e 

sat? 1 ndo fPenlta bY I' eblsPteClafiY protvl e d,or fi ehoondrad'lis, gestraft met een boete van ten hoogste vijf honderd pond 
ven IOn or e au , e la e 0 a ne no exoee mg ve un re • f . f d d k b t t " 

d t" t 'th th t' f fi f 0 met gevangemsstra zon er e euze van oe e van en 
poun ,s or 0 lmpnso~men, Wl out e op lOn 0 a ne orl·hOorrste zes maanden. " 

a perIOd not exoeedmg SIX months, ", '. 'd'k' h B'e ondere
8.b Maglstraatshoven hebben blezondere JuriS 1 -tIe tot et 1:1.. : 

, 	 , .," ' d d JunsdIktte8. l\bglstrates' courts shall have speOlal JunsdlOtlOn to opleggen van de maXlmum straffen, bepaal voor e over- van magi. 
impose the maximum penalties provided for a contravention :treding van deze Wet, niettegenstaande tegenovergestelde stra.ats 
of this Aot, anything to the oontrary notwithstanding in'bepalingen in de wet op magistraatshoven. hoven. 

the 	law governing magistrates' courts 9. In deze Wet, zo het verband geen andere zin aan- Woor~. 
. '" wijst betekent-	 bepahng.

9. In thls Act unless mconslstent With the context- " ;, h" h b" I t' . voorgesc reven voorgeso reven l] regu a Ie, mge
" prescribed" means presoribed by regulation made and 
 volge deze Wet uitgevaardigd en alsdan van kraoht ; 

for the time being in foroe under this Aot ; " voedingsmiddelen" garst, mielies, haver, aardappelen, 
rogge, haverhooi en tarwe en enig ander artikel, zijnde 

.' foodstuffs" means barley, maize, oats, potatoes, rye, een artikel voor gebruik als voedselvoor mens of dier 
oathay, and wheat, and any other article being an bestemd dat door de Goevarneur-generaal bij pro
article for consumption as food by human beings or klamatie in de Staats'koerant verklaard wordt een 
animals deolared by the Governor-General by pro voedingsmiddel voor de doeleinden van daze Wet 
clamation in the Gazette to be a foodstuff for the te zijn;
purposes of this Act; 

" handelaar" een persoon die handel drijft in":'voedings

" dealer" means a person who deals in foodstuffs for 
 middelen met het oog op winst of profijt, dooh sluit 

the purpose of gain or profit, but does not include niet in een voortbrenger walll1eer hij voedingsmid
a producer when selling foodstuffs produced by him delen verkoopt voortgebraoht door hemzelf of een 
self or a co-operative sooiety of' produoers duly kooperatieve vereniging van voortbrengers be
registered under any law relating to co-operative I hoorlik geregistreerd krachtens een wet betreffende ko
societies when selling the foodstuffs produced by the operatieve verenigingen wanneer die de voedingsmid
members thereof; delen verkoopt voortgebracht door de leden daarvan. 

" makelaar" een persoon die tegen een kommissie of
" broker" means a person who in return for a oommission andere vergoeding gemachtigd wordt om in de 

or other remuneration is authorized to effeot a sale hoedanigheid van lasthebber voor een principaal
or purchase of foodstuffs in the capaoity of agent een 	 overeenkomst voor de aan- of verkoop van
for a prinoipal, but does not include an auctioneer, voedingsmiddelen aan te gaan, maar sluit niet in 
a market master, a market agent or a co-operative een 	afslager, een marktmeester, een marktagent of
sooiety of producers duly registered under any law een 	kooperatieve vereniging van voortbrengers be
relating to co-operative societies, hoorlik geregistreerd kraohtens een wet betreffende 

kooperatieve verenigingen. 10. 	This Aot may be cited for all purpol'les as the 10. 	Deze Wet kan voor aHe doeleinden worden aangehaaJd Korte tltel.
Sp.enlation in Foodstuffs Prevention Act, l!~20. "als de Voorkoming van het 8pekuleren in Voedingsmiddelen

jWet, 19~O. 
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No. 30, 1920.J . No. 30, 1920.] 

.A.. 01' WEf 
., 'I h Id f 'f' lTot het verlenen van zekere voorrechten aan houdersT o confer certam prtVI eges on 0 ers 0 cerb lcates tTk t .. t n' h t 

of exemption from the joint matriculation exami-t van cer 1,1 a en ,!an vr!Js e. mg van e gem,een~ 
nation of the Universities of the Union. s~h~ppehke matrtl;tulabe-eksamen van de Umver

sltelten van de Unle. 

E IT ENACTED by the King's :Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de K?ning,. de B the .Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zmd-Afnka,I· 

South Africa, as follows:- als volgt:- Certifi~~ten 
Certificates I 1. Telkens wanneer krachtens wet of regulaties het slagen vl.an vrIJstel 
of exemption UTh d I I . . I • 	 mg van 
from 

1. vv enever un er any aw or regu atlOn the passmg of-IIn- matriku- . 

matricula (a) the matriculation examination of the Ul1iversit of (a) het matrikulatie-eksamen van de Universiteit van de lat,ie-ek· 
tion exami the Cape of Good Hope' or y. Kaap de Goede Hoop; of samen 
nation to "d I ' (b) een eksamen met het eerstgenoemde eksamen gelijk zek~~e vtoor. 
confer (b) any exammatlOn ec ared to be equivalent to such 

'I 

gesteld' of 	 rec en e
' 	 d " , verlenen.certain fi trst-men lOne exammatlOn; or 	 (0) het matrikulatie-eksamen, geleid en afgenomen door privileges. 

(0) 	 the matriculation examination controlled and con-! de in artikel zestien van Wet No. 12 van 1916 genoemde 
ducted by the joint matriculation board mentioned I gemeenschappelike matrikulatieraad, 
in section sixteen of Act No. 12 of 1916, .als noodzakelik vereiste gesteld wordt voor de benoeming 

is declared to be a necessary qualification for appointmentltot een betrekking in de staatsdienst of om deel te kunnen 
to any post in the public service or for candidature at any. nemen aan een professioneel eksamen of voor dienst bij een 
professional examination, or for service with an attorney underlprokureur onder leerkontrakt, wordt het houden van een vrij
articles the holding of a certificate of exemption issued by theistellingscertifikaat, door de gemeenschappelike matriku
joint matriculation board under the joint statutes in forceilatieraad uitgereikt krachtens de gemeenschappelike statuten 
under the said Act shall be regarded as a qUalification'ldie ingevolge genoemde wet van kracht zijn, beschouwd a18 
alter~ative. to ~he qualification afo~esai~: Provided t,hat wherealt~rnatieve ~walifikatie te gelden naast de, geno~mde kwalifi
matriCUlatIOn IS a necessary qUfch:ficatlOn for candIdature at,katIe: Met dlen vrestande, dat waar matl'lku\at.le een nood
any professional examination the dispensation granted shallizakelike kwalifikatie is voor deelname aan een professioneel 
not J:;lrejudice any special re9.uirement f~r admission mad,e ofieksa~en de verleende vrijstellin~ geen' biezon~er vereiste 1\,1.1 
candIdates by the regulatlOns govermng such professlOnal!verrmnderen gesteld voor toelatmg van kandidaten door de 
examination. Iregulaties waaronder zodanig professioneel eksamen afgenomen 

Short title. 	 wordt, Korte tiwl 
2. This Act may be cited for all purposes as the Matrieula- i 2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald 

tion Exemption Act, 19:.10. ials de Matrikulatie Vrijetellingswet, 1920, 
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No. 31, 1920.] 	 No. 31, 1920.] 

WE'r 
To 	conserve the specie supplies of the Union by Om de specie-voorraden van de Unie te bewaren door 

providing for the issue of gold certificates; to voorziening te maken voor de uitgifte van goud
provide for the establishment of a central reserve certifikaten; om voorzienin~ te maken voor de 
bank for the Union; to regulate the issue of, oprichting van een centrale reservebank voor de 
bank notes, and the keeping of reserves with a i Unie; om de uitgifte van banknoten en het 
view to securing greater stability in the monetary houden van reserves te regelen ten einde groter 
system of the Union, and generally to make stabiliteit in het geldwezen van de Unie te ver
provision for matters incidental thereto. zekeren en in het algemeen om voorziening te 

maken voor zaken in verband daarmede. 

BE IT ENACTED by the King's :Mo~t Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAAIJD door Zijn Majesteit de Koning, de 
.. the Senat·e and the Hou,~e of Ass2mbly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
South Africa, a;, follows 111" volgt: 

HOOFDSTUK 1.CHAPTEH 1. 

GOUDOERTIFIKATEN.GOI,D CETtTIFIOATES. 

[ssu~ of gold 1. The Treasury is authorized to receive deposits of gold 1. ~e Thesaurie wordt gemachtigd gen~ullt . of ongem~nt Uitgifte ~~Il 
certificates. 	 coin or IYold bullion to the value of not less than ten shillin~~igoud m ontvangst te nemen ter waarde van lllet mlllder dan hen goudcertIfi· 

and to i~sue certificates therefor (hereinafter described as goldshiJlings en daartegen .certifikaten uit ~e geven, welke hiema katen. 
certificates) of such denominational values and in such forn'imet de naam goudcertIfikaten aangedu~~ worden. De daal:op 
and sianed in such manner as the jlinister of Finance may iaangegeven waarden, de vorm en de WIjZe van ondertekenmg 
direct.'" , . worden vastgesteld door de Minister van Financien. 

2. Goudcertifikaten ll10gen nict uitgereikt worden voor Prijs waal'Price at 2. Gold certificates may not be issued for it sum in t'xcess of- "en hoger bedrag dan-	 tegen goudwhich gold 
m~t wordento be taken. (a) 	 the face value of the gold coin presented, provid(od (a) de nominale waarde van het. aangeboden goudstuk, aangenomen. 

such coin is not less I,han the least current weight. mits zulk een goudstuk niet lichter is dan het laagste . 
prescribed by law for such coin; and ' gangbare gewicht bij de wet ten aanzien van zodanige 

stukken bepaald; en 
(b) 	 three pounds seventeen shillings and ten pence half·, (b) drie pond zeventien shillings en tien en een halve pennie 

penny per ounce standard for the gold bullion or' per standaard ons voor het aangeboden ongell1unt 
light coin presented, subject to such charges as maYi goud of lichte munt, verll1inderd met het bedrag dat 
from time to time be prescribed by regulation underl krachtens van tijd tot tijd ingevolge dit Hoofdstuk 
this Chapter to ('over the cost of refining and mintingl gemaakte regula ties geheven wordt voor de kosten van 

Redemption I affineren en aanmunten. 
Ilf 3. Subject to thc provisions of any proclamation which may .. . 
certi ficates. !}e issued under section seven, gold cert,ificates shall be redeemed i 3•. Met. ll1achtn~mm~ van de bepahngen vU.n een pro~la- Inwisseli!,~ 

tn gold speCIe on demand at the Treasury or at such other mahe, mtgevaardlgd ll1gevolge artIkel ze'lJen van deze '" et, van ce!'tlft 
• 	 d d 'fik 1 k t d Th . lmtpnplaces as the Treasury may from time to time appoint. wor en gou certl .~ten aa~. let an oor van . e esallne· . 

of op andere van tlJd tot tl]d door de Thesaune te bepalen
Gold 4. (1) Gold certificates shall be legal tender for payment of plaatsen, op vertoon tegen goud specie ingewisseld. 
certifica.te~ 
to be legal 	 any amount up to the face value of ,mch certificates. 4. (1) Goudcertifikaten zijn, voor hun nominale waarde, Goudcertifi 
tender. 

(2) When any gold certificate has been redeemed by the wettig betaalmiddel tot enig bedrag. 	 kate;t zullen 
. b· . 	 ... wettlgTreasury It may ere-Issued Sil bJuet to the conditions of sec- (2) Een door de Thesaurie ingeWlsseld goudcertlfikaat beta.almidOei 

tion one. kan wederom uitgegeven worden met inaehtneming van de zijn. 
. . voorwaarden van artikel een van deze Wet.

(3) For every purpose for whICh gold or gold speme is re-. . 
quired to be kept by this Act gold certificates shall be regarded (3). Goudcerhfikaten worden geaeht goud of f?Ol~d speCle 
as gold or gold speeie. te Zl]n voor elk doel waarvoor goud of goud speCIe mgevolge 

deze ·Wet gehouden moet worden. 
Penalty for 
forging, et!'. 5. Any person who forges or alters a gold certificate, or who 5. Iemand die een goudcertifikaat vervalst of verandert, of Straf \loor 

fabricates any document purporting to be a gold certifica,te een dokument dat een goudcertifikaat heet te zijn vervaardigt, vervalsing 
or utters any sueh document, knowing it to be fabricated, of desbewust zulk een vervaardigd, vervalst of veranderd enz. 
forged or altered, shall be guilty of an offence and liable on stuk in omloop brengt, maakt zieh schuldig aan een 
conviction to imprisonment for a period not exceeding ten overtreding en wordt, bij veroordeling, gestraft met gevangenis
years. stra£ van ten hoogste tien jaar. 

~i::e~nt to 6. The Treasury shall publish weekly in the Gazette a state- 6. De Thesaurie P!lhliceert w~kelik.s in de St.aatskoerant Wekelik~e 
b9 published. 	ment of the gold certificates issued, redeem. ed and out-Ie~!l opga ve vaI?- de mtgegeven, mgewIsselde en m omloop ~~~~:. ; 

standing and of the gold held for redemption of the certificates zl]nde goudc~rtl~katen en van het goud, d!l't ?p d7 Zaterdag, publiO<'erd. 
on the Saturday precedin T the publication. 'Iaan . de pubhkatIe. vooraff!aande, voor de mWIssebng van de 

g 	 certIfikaten beschIkba,ar ~5. 
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Suspen.~ion 
of redemp
tion and 
deposit at 
Treasury of 
gold in 
certain cir
cumstances, 

Regulations. 

Establish
ment of 
Central 
Reserve 
Bank, 

to ~ny other matt~rs which under thlS Chapter fire to be p.re
scnbed by r~gulatlOn and generally: for the better carrymg 
out of the objects and purposes of thIS Chapter. 

CHAPTER II. 

ESTABJ,ISH:MRNT OF A CENT RAT, RESERVE BANK. 

. . 

7. (1) Whenever the market price of gold in the unionl 7. (1) Wanneer de mMktprijs van goud in de Unie meer Opsc~orting 
exceeds three pounds seventeen shillings and tel1pence half-. bedraagt dan drie pond zeventien shillings en tien en een v~n 'ln

b
-

r; G 1 b h 1 . d k d G 	 I w,sse aarpenny per standard ounce t ha \:,overnor- enera may, y a Vi penllli per stan IHI-rd on~, an e oeverneur-generaa, heid en 
proclab1a.tion iJll. the Gat!ette, deelar, that thQ redemption of bij vroklama,ti. in di Staatslcoera'ttt, afkondigen dat de ill- depone:re-n 
gold certificates i1l lml'jp~nded while such exceslS continue!! and wis~eling van goudcertifikaten opg815chort wmrd1J zolang zulkeen '.'an goud 
during the period of such suspension the provisions of section hogere marktprijs blijft bestaan, en gedurende het tijdperk ond~r !iJ.kere 
three shall:cease to apply: Provided that~ v~n opschorting ~ijn de bepa1i;ngen van artikel drie van deze Wet ~~;e~nbiigdel 

'l h 1 t" . d d't h 11 f tl met van toepassmg: Met dIen verst ande-	 'l'hesaurie.(a) 	 unt 1 suc proc ama IOn IS reilcm e 1· sa, . or Ie .. 

purposes of this Chapter, be· deemed conclusive (a) dat, totdat dIe. proklamatl~ herroepen wordt, dezelv~ 

evidence of the fact of such excess' I voor de doelemden van dlt Hoofdstuk geacht wordt 


. ' 	 afdoend bewijs te leveren van het bestaan van dieI 

(b) 	 no s~ch proclamatIOn shall be ,construed as pr~-, hogere marktprijs; 

ventmg th~ .Treasury f.rom releasmg ~old for expOlti (b) dat die proklamatie de Thesaurie niet belet goud vaor 

un.der conditIOlls prescnbed by regulatIOn made under uitvoer los te laten onder voorwaarden, voorgeschreven 

thIS Chapter. bij regulaties welke ingevolge dit Hoofdstuk uitge

(2) Whenever the redemption of gold certificates is sus- vaardigd zijn. 
pended under this section, the Treasury may, by written (2) Wanneer de inwisseling van goudcertifikaten ingevolge 
notice to each bank transacting business in the Lnion, requireldit artikelopgeschort wordt, kan de Thesaurie, bij schriftelike 
such bank to deposit at the Treasury the whole or any portion kennisgeving aan elke bank die in de Unie zaken doet, zulk 
of the gold coin held by or on behalf of such bank and receiveleen bank gelasten het geheel of een geg,eelte van het door of 
in exchange for the deposit gold certificates in accordance ten behoeve van die bank gehouden gemunt goud bij de 
with section two, Thesaurie te deponeren en, overeenkomstig artikel twee, 

If any bank fails to comply with the terms of such notice goudcer~ifikaten in ruil ervoor in ~ntvangst te nemen. . 
within the period thereby prescribed, the Treasury may apply V:erzUlmt een ba~k Mn de bep~lmgen vanzulk een.~enms
to any competent court for an order compelling such bankrgevmg te voldo~n b~~nen de daarm voorgeschreven tIJd, dan 
to comply with the notice. Such bank shall also incur a penaltyi kan de Th~saune bIJ een bevoegd hof aanzoe~ do en .om ~en 
of five hundred pounds for every day during which the default order waarlll de bank bevolen wordt aan dIe kenmsgevmg 
continues and such penalty shall be recoverable bv action ingevolg to geven. De bank verbeurt ook een' boete 
a competent court.' Ivan viif honderd pond voor iedere dag waarop het verzuimv 

(3) 	 Th . . f thO t" h 11 t .. voortduurt. Deze boete kan in rechten in een bevoegd hof 
" . e provIsIons. o. IS sec ,IOn s a "no. remaIn m worden verhaald. 

operatIOn after the thIrtIeth day of June, 1920. (3} D b Ii d't t'k 1 bl" . t' k' . . . . e epa ngen van 1 ar 1 e IJven me m wer mg na 
8. The, ~overnor-Gener~l lllay ma~e regulatlO~s prescn~lllg de dertigste dag van Junie 1923. . 

the con~ltlOns under whICh gold com and bullion deposIted 8. De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen, Regulatles, 
under thIS. Chapter may be exporte? under the ?ontrol of the welke de voorwaarden bepalen waaronder het ingevolge 
South AfrIcan Reserve ~ank by thlS. Act estabhshed, and as dit Hoofdstuk gedeponeerde gemunt en ongemunt goud, onder 

toezicht van de bij deze Wet opgerichte Zuidafrikaanse Reserve-
bank, uitgevoerd mag worden, alsmede regulaties betrekking 
hebbende op andere onderwerpen, welke ingevol/l:e dit Hoofd
stuk bij regu1aties geregeld zullen worden, en in het algemeen 
ter betere bereiking van de oogmerken en doeleinden van dit 
Hoofdstuk. 

HOOFDSTUK II. 

OPRICHTING VAN EEN CENTRALE RESERVE.BANK. 

9. (1) Er wordt te Pretoria gevestigd cen rechtsperaoon Oprichting
9. (1) There shall be estabhshed at PretorIa a corporate onder de naam van "De Zuidafrikaanse Reservebank" van Centrale 

~ody to be called " T~e South A~~icar: Reserve Bank" (h~re- (hierna "de Bank" genoemd), met altijddurende opvolging. en ~:::.ve
mafter referred to as the Bank. ), .wIth perpetuaJ succeSSIOn die de bevoegdheid bezit onder eigen naam eisende en ver
and. power to sue .a~d be su~d m Its corporate l1~me, and, werende in rechten op te treden en, met inachtneming van de 
subject to the provlsIOns of thlS Act a.nd the regr:latlOns made bepalingen van deze Wet en de regulaties uit krachte daarvan 
thereunder, to do all Buch acts and thmgs as bodIes corporate uitgevaardigd, a1 de handelingen te verrichten welke rechts
may by law do. person en van rechtswege kunnen verrichten. 

(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of this section, (2) De B~nk wordt, me~ ina~htneming van de bepalingen 
the Bank shall be managed by a board of eleven directors, of van sub-a~tIke1 (4) van dlt. arh~el, ~estuurd door eep raad 
whom three experienced in banking and"finance (hereinafter de- van e!f drrekteurer:. van. Wle drIe, die ervaren. banklers en 
scribed as the banking representatives) shall be nominated by finanCiers moeten ZI]n (hlerna de vertegenwoordlgers van de 
stock-holding banks and appointed by the Governor-General and banken genoemd), voorgedragen worden door de aandeel
three, who at the time of their election, must be actively en- houder-banken ,en ?enoemd worden. door de Goeve~ne~r
gaged one in commerce, one in agriculture and one in some gen~raal, en drIe, dIe oP.. het og~~bhk van hun ve~~H~zmg 
other industrial pursuit (hereinafter described as the com- aktIef betrokk~~ moeten ZIJt;t een b:J de ha.r::del,. een blJ land
mercial and industrial representatives) shall be elected by bouw en een bI.1 een ~::der llldustrIeel b~drIJf (hlerna genoemd 
stockholders other than banks and three (hereinafter de- de handels- en mdustnele vertegenwoordlger~), gekozen worden 
scribed as the Government representatives) shall be appointed door andere aande~lhouders dan ban~en, en drle (Merna genoemd 
by the Governor-General, and two, to be styled tht' de vertegenwoordigers van de Regermg) ~eno~md wor~en door 
Governor and the Deputy-Governor, shall also be appointed by d~ Goeve~neur-generaal, en twee, respektIevehk de PreSIdent en 
the Governor-General. Except in the case of the Governor and VICe-PresIdent te worden genoemd, evene~ns door de Goeverneur
Deputy-Governor any person qualified in terms of this section /.!ene!aal beno~.md wo~den. Be halve m het ~eval van ~e 
may with the consent of the board be appointed alternate Presldent en VICe-PresIdent, kan een persoon, dle volgene dlt 
to a~y director. ' artikel daartoe bevoegd is, met de toe!ltemming van de r&ad 

benoemd worden tot plaatsvervanger van een direkteur. 
All the directors and alternate directors shall he British AIle direkteuren en plaatsvervangende direkteuren moeten 

subject8 and shall reside in the Union. britse onderdanen zijn en woonachtig zijn binnen de Unie. 
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(3)lThe Governe~ and De~ut:v-Governor, who shall ~e per-! (3) De Pre,~ident en Vice-President, die personen van be
sons of tested bankmg experIence and have no mterest In anyl proefde bankervaring moeten zijn en geon belang in een andere 
ether bank, shall hold office for five years and shall devote theirlhank mocren hebben bekleden hun ambt voor de duur van 
whol~ time to the business of the Bank and shall be paid such1vijf jaar,"" wijden al llUn tijd aan de zaken van de Bank en 
salarlcs, allowances and expenses as the board may determine.igenieten de door de raad bepaalde bezoldiging, toelagen en 
, (4) Th G G 1 h 11' ,ver<Joeding van uitgaven.- e ?vernor- enera s a appolllt the first dIrectors b _ ~, .1 ' 

of the Bank In ~u('h manner that the composition of the boardi- (4) De Goevernelu-generaa,l, benoemt de eerste ~Irekteuren 
shall be as prescribed in sub-section (2) of this section, \an de }bnk op ~ulk een ':Vl]Ze dat de s~mens~elllllg van de 

i mad bh)ft zoals In sub-artIkel (2) van dIt artIkel bepaald, 
Of the directors other than the Governor and Deputy- Van de dirckteuren (uitgezonderd de President enAl.Vice

GovernQr, appointed as in this sub-section provided, one ofIPresident), benoemd zoals in dit sub-artikel voorzien, wordt 
each class shall be appointed to h?ld office until the first day,va~ elke klas een benoemd om zijn"ambt tot de eerste dag van 
of July, 1921, one to hold office untIl the first day of July, 1922,jJuhe 1~21 te bekleden, cen om Zl]n ambt tot de eerstc dag 
and one to hold office until the first day of July, 1923, After! van JulIe 1922 tc beklE!dcn, en een om zijn ambt tot de eerste 
the expiry of the period of office of any director other than1dag van Julie 1923 te bekleden, Na het verstrijken van de 
the Governor or Deputy-Governor, his successor shall holdambtstijd van een direkteur (uitgezonderd de President en 
office for a period of three years, IVice-President) bekleedt diens opvolger zijn ambt voor de 

~) A d' '. Iduur van drie jaren.(o , lrector on hl.S retucment shall be eligible for re- (5) Bij zijn aftreding kan een direkteur herbenoemd of 
appOIntment or re-electIOn. herkozen worden. 

(6) A cas,ual vacancy shaH be filled, in the case of the banking , (6) Een tus~entijdse vakatu:e wordt, in het &eval van 
representatIves and the Government representatives, in the \ ertegenwoor~~lge~s van de panken en va!l de ,Regermg, op~e
manner prescribed ~n sub-secti?n (2) of this section in regard ~uld op de, wIJze III sub-artI~el (2) van dl~ art~kel ten aanZlen 
to such representatives respectively. A casual vacancy in the van zodam~e vertegenwoordigers respektIeveh~ bepa~~,d. In 
commercial and ind~strial representatives shall be filled by the ~en tussentI,)dse vakature onder de halld~ls- en mdustnele v.er
board" by, the appomtment of a person eligible as such repre- regenwoordlgers wo.rdt door de raad VO?rZlen door de ben?emlllg 
sentatlve III terms of sub-section (2) of this section, but such van e~n per~oon, dIe volgens de bepallllgen v~n sub-artlkel (2) 
appointment shall be subject to confirmation by the stock- van dlt, artIkel tot zulk ~en vertegenwoordlger gekozen kan 
holders other than banks at the next ordinary general meeting. \,,:orde,:r:, maar de benoemmg moet door de aandeelhouders, 
A person appointed to fill a casual vacancy shall hold office met z~)nde banke~,op de eerstvolgende ge,~one algemen~ ver
for the unexpired period of office of his predecessor, gadermg b~Jrrachtlgd worden, Iemand, dle" benoemd IS om 

een tussentlJdse vakature te vunen, bekleedt zlJn ambt voor het 
(7) The m,ethod of nomination of banking representatives onverstreke~ gedeelte van de ambtstijd van zijn voorgan~er. 

and of electIOn of commercial and industrial representatives (7) De Wl)2le, waarop d~ v,oordracht van vertegen:voordlg,~~s 
shall be as prescribed by regulation. van de banken en de verkIezlllg van de handels- en mdustnele 

vertegenwoordigers plaats 'linden, wordt bij regulatie bepaald, 
,(8) No person shall be appointed a director or alternate (8) Nieman~ mag benoemd worden tot direkteur of plaats

~lrect,or of the Bank except as a banking representative if he verva:r:gend dlrekteur van ~e ~ank:, behal:e als een vertegen
IS a duector, ?fficer or emplo;vee of, another bank or if h~ is, a. II~voOrdIger van de banken, mdlen,lll] e~n ~lTek~~u:, ~mbtenaar 
mem~er of ~lther House or' ParlIament or of a provlIlClal.)f bean::bte va~ een andere bank IS of mdLCn Ill) lId IS v~n ~en 
counClI, and If he becomes such a director, officer, employee, van belde HUlze,~ van het Pa~lement of van een provlllClale 
or member he shall ipso facto vacate his office as director raad, Wordt hlJ zulk een direkteur, ambtenaar, beambte 
or alternQ.te director of the Bank. of lid, dan ontruimt hij ipso facto zijn ambt als direkteur 

of plaat,svervangend direkteur van de Bank. 
,(9) T,lle board of the Bank may make rules, not inconsistent (9) De raad van de Bank kan regels, mits niet in strijd met 

WIth thIS Act or the regulations made thereunder, for the good. deze Wet of krachtens deze Wet gemaakte regulaties, optrekken 
gove~nment and conduct of the business of the Bank, the i betreffende het goede beheer en de leiding van de zaken 
appoIntment, pay, superannuation and conditions of service van de Bank, de benoeming, bezoldiging, pensioenen en dienst
of offic~rs and employees, and any other matter necessary or voorwaarden van ambtenarcn en beambten en betreffcnde 
convement to be provided for carrying Oll its business. andere aangelegenheden ten aanzien waarvan het met het 

oog op het drijven van de bezigheid van de Bank nodig of 
japitnl. 10. (1) 1'he original capital of the Bank shall be one million dienstig is voorzicning te maken, 

pound~ stock, of whieh not more than fifty per cent. shall be ,1~. (1) Het aanvangskapitaal van de Ban,k bedraagt een Ret, 
SUbsc.rlbed a,t par by the banks specified in the First Schedule n:~lh?en pond a,an a~ndelen van ,hetwelk met :?eer dan kaplt.aal. 
to tIns Act m proportion to their paid-up capital and reserve vI)ftlg percent a par~ door de m de Eerste BI)lag.e van 
funds as at the commencement of this Act, whether such deze Wet genoemde banken voltekend moet worden m ver
capital is subscribed in the Union or elsewhere. houding van het bedrag van hun gestort kapitaal en reserve

fondsen op het ogenblik dat deze Wet in werking treedt, 
The amount remaining after the allotment to the banks so hetzij zodanig kapitaal in de Unie of elders voltekend wordt. 

specified has been made shall be offered to the public at par, Het bedrag,,, dat na de toewijzing: aan de .aldua genoemde 
In the event of t~e full amount offered to the public not having banken overbbJft, moet aan het pt:blIek apan worden aan~e
been fully subSCrIbed, the Treasury shall take up the remainder boden. Wordt het aan het pubhek aangeboden bedrag met 
at par and may retain or dispose of such remainder. geheel voltekend, dan neemt de Thesaurie de rest apari over 

. en mag zij die rest vasthouden of van de hand zetten. 
(2) The capital shall be subscribed in full withinaperiod,not (2) Het kapitaal moet geheel voltekend worden binnen een 

exeeeding twelve months, to be prescribed by the Treasury. door de Thesaurie te bepalen tijdperk van ten hoogste twaalf 
maanden. Blijft zulk een genoemde bank in gebreke haar 

If any s~ch specified bank fails to subscribe its proportion gedeelte van het kapitaal Voor de bepaalde datum te '101

of the capItal withi~l such prescribed period it shall ineur a tekenen, dan verbeurt zij een boete 'van ten hoogste 
pen!llty n?t exceedmg five ~undred pounds for each day vijI honderd pond ~oor elke dag waarop het vcrzuim voort
durIng whIch the dcfault oontInues, and such penalty shan be duurt, ell de boete kan in reehten in een bevoegd hof worden 
nwoverable by action in a competent court, verhaald. 

, " (3) De aansprakelikheid van iedcre aandeelhouder 'Wordt 
(3) The lIabIlIty of every stockholder shall be limited to the beperkt tot het bedrao- niet betaald op de door hem gehouden 

amount unpaid on the stock hQld by him. aandelen." 
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(4) No stockholder, other than a 8ubscribing~bank and the (4) Geen aandeelhouder, behalve de deelnemende:'banken 
Treasury, may hold more than ten thousand pouuds of theien de Thesaurie, mag meer dan tien:duizend pond van het 
capital stock of the Bank. [aandelekapitaal van de Ba,lik hOlllhl1l ,a~_;l> 

(5) The Treasury is hereby authorized to establish the Bank (5) De. Thesaurie wordt hierbij gema~htigd de Bank volgens 
under the provisions of this Act and to take all steps necessary de ?epahngen van deze Wet op te flchten en aIle daartoe 
in that behalf.nodIge stappen te doen. 

• i (6) Een aandeelhouder heeft het recht op een algemene ver
(6). A stockholder shal~ be entItled to one v.ote at a general gadering van aandeelhouders .een stem uit te brengen ten aan
I' 

meetmg of sto~kholders m respect of ~very hundred pounds zien van elke honderd pond aandelen, waarvan hij gedurende 
of stock of whlCh he has been the regIstered holder for not niet minder dan zes maanden v66r de datum van de ver
less than six months prior to the date of the meeting: i gadering de geregistreerde houder was 

Provided that a stockholder who has acquired his stock Met dien verstande, dat een aandeelhouder, die zijn aan
under the provisions of sub-section (1) of this section shalldelen ingevolge de bepalingen van sub-artikel (1) van dit 
also be entitled to a vote in respect of such stock subject to artikel verkregen heeft, ook het recht lweft om, ten aanzien 
the limitations of this sub-section, at any general meeting van zodanige aandelen en met inachtneming van de bij dit 
of stockholders held within six months after the allotment of sub-artikel gestelde beperkingel1, te stemmen op een algemene 
stock as in sub-section (1) is provided. vergadering van aandeelhouders, welke gehouden wordt binnen 

~he banks shall neither directly nor ind~rectly ~xercisez:f:l bmaanden na de toewijzing van aandelen, als in sub-artikel 
then votes as stockholders as rega.rilll the electIOn of dIrectors I ( )D ep:a;!. 1 tId' kt h . d' kt h t 
and any votes so cast shall be VOId. : e a en a en noe I Ire noc In He. . un 8 eID:II1en 

_igelden alB aandeelhouders wat betrejt de verkleZIng van dnek
(7) The capital stock of the Bank may be increased by thelteuren en enige stemmen alzo uitgebracht zijn nietig. 

board from time to time with the approval of the Treasury and i (7) Het kapitaal van de Bank kan, onder goedkeul'ing 
the price at which stock may be issued for that purpose shallivan de Thesaurie, van tijd tot tijd door de raad worden 
be fixed by the board with the approval of the Treasury. ivermeerderd en de prijs, waarvoor aandelen voor dat doel uitge

" • • igeven kunnen wordell, wordt, onder goedkeuring van df)• v 

(1:\) The premIUm obtaIned on any Issue of stock shall bC'IThesaurie, door de raad vastgesteld. 
added to the reserve fund. (8) De premie, bij een uitgifte van aandelen verkregen, 

(9) Notwithstanding the provisions of sub-section (4) of this wordt i~ het reservefonds gestort.. .. . 
section every bankspeeified in the First Schedule to this Act and . (9) ~Iet~eg~nstaand!:' het bepa~lde bl] sub-af~Ikel (4) van 
every other bank which at any time transacts business in thei dlt artl~ells Iedere bank ve~meld l~ de ~~rs~e BIJlage .tot deze rUnion shall 80 long as it transacts such business hold stock of ,\ et en IedeTe andere ban.~ dIe te emger tlJd In de Ume zaken 
the Bank to a nominal yalue of not less than five per cent. of doet, verphcht zolang ZlJ al~us zaken doet, a~ndel~n van de 
its own paid-up capital. Bank te houden, tot een nommale waarde van met mInder dan 

vijf percent van haar eigen gestort kapitaal. 
If after a data fixed by the Treasury any such bank does not Houdt. een van die banken na een door de Thesaurie 

hold stock of the Bank to the nominal value aforesaid it shall bepaalde datum, geen aandelen tot de nominale waarde 
incur II: fin~ not exceeding five hundred pounds for every day voornoemd, dan verbeurt zij een boete van ten hoogste 
on whIch It does not hold the required stock after that date: vijf honderd pond voor iedere dag waarop zij de vereiste 
Provided that if the Treasury is satisfied that such bank has aandelen niet houdt na die datum: }tlet dien verstande 
been unable to acquire such stock either in open market orfrom dat, indien de Thesaurie overtuigd is dat die bailk niet in 
the board out of stock the issue of which has already been,staat was die aandelen hetzij op de open markt of van de raad 
authorized by the board, the board shall issue stock to anlte verkrijgen uit de aandelen waarvan de uitgifte reeds door 
amount necessary to enable such bank to comply with this de raad gemachtigd is, de raad aandelen uitgeven moet tot 
section. het bedrag, benodigd om die bank in staat te stellen aan de be

palingen van dit artikel te voldoen. . 
11. (1) After making provision for bad and doubtful debts, ~~. (I) ~adat voorziening geI11a~kt ~s v~:)Or slechte en Reserve

depreciation in assets, superannuation of staff and all such t~l]felachtIge schulden, waardevermmdermg In baten, pe~l- fonds en. 
items as are usually provided for by bankers and after pay- slOen~n :oor het personeel en aIle posten :vaarvoor gewoonh.k ~~e~r:::~lg 
meut, out of the net profits, of a cumulative dividend at the voorzI~nmg /?emaakt wordt ~oor .b~nkiers, en nadat mt Bchot. 
rate of six per ccnt. per annum on the paid-up capital the de z~llvere WIllst een kumulatlCf dI:ldend vanzes 
surplus shall be allocated to reserve fund until such reserve per Jaar op he.t gestorte aandelekapltaal betaald wordt 
fund is equal to twenty-five per cent. of the paid-up capital h~.t overs?h~t III het reservefonds gcstort,. totdat fonds 
of the Bank. Thereafter until the reserve fund is equal to the Vl]f en twmtIg percent van het gcstorte kapltaal van de Bank 
paid-up capital of the Bank one half of the surplus shall be be:lraagt. Daarna :vordt, totdat het reservefonds gelijk is 
allocated to reserve fund, one quarter to thfl Government aan he~ gestol'te kapltaal van de Bank, de helft van het over
and the remaining quarter, not exceeding four per cent. of the schot.In het reservefonds gestort, komt ccn kwart aan .de 
paid-up capital, to stockholders; if that remaining quarter Regenng en gaat het resteren~e kwart, van ten hoogste VIer 
exceeds four per cent. 0f the paid-up capital the excess shall percent van het gestorte kapltaal, naar de .aandeelhouders. 
be paid to the Government. Bedraagt het resterende kwart meer dan VIer percent van 

het gestorte kapitaal, dan wordt het meerdere gedeelte aan de 
When the reserve fund is equal to the paid-up capital of the Regering uitbetaald. . 

Bank, the Het profits, after pay~ent of a dividend of ten per Wanneer het reservefonds gelijk is aan het gestorte kapitaal 
cnt. to stockholders, shall be paId to the Government: van de Bank, wordt de zuivere winst, na de beta ling van tien 

I percent aan de aandeelhonders, aan de Regering uitbetaald: 
Provided that for so l~n~. as any restrictions on the export Met dien verstan.de, dat zo lan.g beperkingen ?l? de ui~voer 

of gold or on the convertIbIlIty of gold certificates are in force va~ goud of op de InwIsselbaarhCld van goudcertliikaten 1Il de 
in the Un~on, a dividend in excess of six per cent. in all shall Ume vll:l1 kracht blijven, geen dividend van me~r dan zes 
not be paId, and any profits aft~r paying a dividend of six per percent ]J1 .het geheel b.et.aald mag worden. J?e WlIlS~ wordt, 
cent. shall be placed to a speCial fund for strengthening the na de betahng van een dIVIdend van zes percent, In een blezonder 
gold reserve of the Bank. fonds gestort, ten einde de goudreserve van de Bank to 

versterken . 
. (2) T~e Bank shall not be plac~d in voluntary or compulsory (2) De Bank wordt niet vrijwillig of gedwongen gdikwi

lIqUIdatIOn except on the authOrIty of an Act of Parhament. deeI'd dan op machtiging van een Wet van het Parlement. 
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, 1 
In the event of snch liquidation of the Bank the reserve fund, In geval de Bank aldu!! gelikwideerd wordt, worden het 
and surplus assets (if any) shall be divided between thelreservefonds en het overschot van de baten (zo dat er is) 
Government and stockholders in the proportion of sixty perlverdeeld tussen de Regering en de aandeelhouders in de ver
cent. and forty per cent. respectively. !houding van respektievelik zestig en veertig percent. 

(3) No execution or attachment or process in the nature, (3) Geen lastbrief van eksekutie, beslag of soortgelijk bevel
thcreof shall be issued or proceeded with against the Bank if !schrift wordt tegen de Bank uitgevaardigd of voortgezet 
the board, by resolution, deems it necessary to have the Bankindien de mad bij besluit het nodig acht de Bank overeen
placed in liquidation in tel'.ms of the last preceding sub-section'lkomstig het laatst voorafgaandc sub·artike~ te likwideren. 

12. (1) The Bank may establish branches or appoint agents 12. (1) De Bank kan tak~antoren vestlgen of agent ell .en Bevoegd
and correspondents in any part of the Union and may also Ikorrespondenten aanstellen III welk deel ook van de UIlle; h<:den en 

• 	 • I " k t k d t t 11 phchtf'n vanappomt agents and correspondent,s, and WIth the consent oflz1J an eveneen,s agen en en orr.espon en en aans e en, en, de Bank. 
the Treasury, may also establish branches and local committees Imet de goe~keurlllg. van de Thesaune, ook takkant?ren veshg~n 
in places outside the Union. en plaatsehke komltees benoemen op plaat.sen bUlten de Ullle 

gelegen. 
(2) The Bank may act as bankers and financif:'~ :1gents of the (2) De Ban~ kan op~reden. a18 bankiers .e~ fin~nciers 

Government including the railways and harbours administra. van de Regerlllg, met lllb~gr:p van ~e. adm!lllstrahe van 
tion provincial administrations and Government institutions. spoorwegen en havens, provlllClale adnuntstratles en staats

, , 	 inrichtingen. 
(3) The Bank shall fix and publish from time to time the, 	 (3) De Bank bepaalt en publiceert van tijd tot tijd de 

rat·es 	at which it will discount the various classes of bills. ikoersen waartegen zij de verschillende klassen van wissels zal 
Idiskonteren. 

13. The Bank may engage in the following business :- i 13. De operaties van de Bank bestaan;- Operutjf'S 

Powers and 
clutieR of 
the B,mk 

Busine~1i of 
Bunk 

t1. 	 Issue of notes: 
It may make and issue bank notes. 

II. 	Deposit: 
It may accept money on deposit on current account: 

and collect money for public corporations and' 
private persons. 

III. 	Discount: 
(a) 	 It may buy, sell or re-discount bills of exchange, 

promissory notes, or other commercial paper bear
ing two or more good signatures with no longer 
usance than is customary in the trade and in no 
case exceeding ninety days; 

(b) 	 It may buy, sell or re-discount, to an amount not 
exceeding twenty per cent. of the Bank's total dis
counts, bills and promissory notes bearing two 
or more good signatures drawn or issued for 
agricultural purposes or based on live stock 
and having a maturity not exceeding six months. 

(0) 	 It may buy, sell or re-discount bills of exchange and 
promissory notes, with a maturity not exceeding 
ninety days, bearing the endorsement of a 
bank, issued or drawn for the purpose of carrying 
or trading in Union Government· securities. 

IV. 	Loans and Advances: 
It may make loans, or advances on ()urrent account, 

against the security of
(a) 	stock, debentures or bills, having not more 

than six months to run, of the Union Govern
lllent or of a local authority in the Union; 

(b) 	 gold coin and bullion or the documents 
relating to the shipment or storage thereof; 

(c) 	 such notes, drafts, bills of exchange and 
hankers' acceptances as aTe eligible for 
purchase by the Bank. (Advances against 
the securities specified in III. (b) shall not 
exceed twenty per cent. of the total ad
vances made by the Bank.) 

V-, 	 Remittance and Exchange: 
It may effect transfers by telegram or letter, buy 

and sell sight drafts, trade acceptances, bankers' 
acceptances and bills ot exchange drawn in or on 
places abroad. 

VI. 	Investment: 
(a) 	 It may buy and sell stock, debentures, bonds and 

bills, having not more than six months to run, 
of the Union Government and of local authorities: 
in the Union; 

van 	deI. 	Wat betreft het uitgeven van banknoten: Bank.
In het vervaardigen en uitgeven van banknoten. 

II. 	Wat betreft deposito's: 
In het aannemen van gelden it deposito in rekening

koerant en in het innen van geld en voor publieke 
lichamell en partikulieren. 

III. 	Wat betreft het diskonteren: 
(a) 	In het kopen, verkopen of herdiskonteren van 

wissels, promessen, of ander handelspapier, voor
zien van twee of meer goede handtekeningen en 
met geen langer looptijd dan de handelsgebruiken 
medebrengen en in geen gevallanger dan negentig 
dagen; 

(b) 	 In het kopen, verkopen of herdiskonteren, tot een 
bedrag van niet meer dan twilltig percent van de 
totale diskonto's van de Bank, wissels, en pro
messen, die twee of meer goede handtekeningen 
dragen en getrokken of uitgegeven zijn voor 
landbouwdoeleinden of gebaseerd op levende 
have, en met een looptijd van niet Janger dan 
zes maanden; 

(0) 	 In het kopen, verkopen of herdiskonteren van 
wissels en promessen, met een looptijd van niet 
langer dan negentig dagen, geendosseerd door 
een bank en uitgegeven of getrokken voor het 
belenen van of het handel drijven in sekuri
teiten van de Unie. 

TV. 	 Wat betreft leningen en voorschotten; 
In het toestaan van leningen of het geven van voor

schotten in rekening-koerant tegen onderpand 
van

(a) 	 aandelen, schuldbrieven of wissels, met een 
looptijd van niet meer dan zes maanden, 
van de U nie Regering of van een plaatselik 
bestuur binnen de Unie. 

(b) 	 gemunt en ongemunt goud, of dokumenten be
treffende de verse he ping of opslag daarvan. 

(0) 	 promessen, traites, wissels en bankiersaccepten, 
welke aangekocht lmnnen worden door de Bank. 
(Voorschotten tegen de in III (b) vermelde onder
panden mogen twintig percent van het totale 
bedrag van door de Bank gemaakte voorschotten 
niet te boven gaan.) 

V. 	 Wat betreft binnen- en buitenlandse remises: 
In 	het overboeken per telegram of brief, het kopen en 

verkopeu van zichtwissels, handelsaccepten, ban
kiersaccepten en wissels getrokken in of op plaatsen 
in het buitenland. 

VI. 	Wat betreft beleggingen: 
(a) 	 In het kopen en verkopen van aandelen, schuld

brieven, obligaties en wissels van de Unic 
Regering en van plaatselike besturen in de Unia, 
met een looptijd van niet langer dan zes maanden. 
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Frohibited 
busine~ 

.£gue of 
notal. 

(b) 	 it may invest a sum not exceeding its paid-up (b) In het beleggen van cen bedrag van-met meer 
capital and reserve in securities having not; danhaargestort kapitaal en reserve in sekuriteiwD 
more than two years to run of the Union Guvern-[ van de Dnie of van andere Staten mtlt (,IiU 

ment or other Governments. I looptijd van niet langer dan twee jaren. 
(0) In het beleggen van haar personeel- en pensioen

(0) it may invest its staff and superannuation funds! fonds en in sekuriteiten van de Unie met
in Dnion Government securities of any currency, welke looptijd ook. 

VII. In het kopen en verkopen van sekuriteiten 	 voorVII. It may buy and sell securities for customers. 
klienten.I 

VIII. It may buy, sell or deal in precious metals andl' VIII. In het kopen, verlwpen of handel drijven in edelQ 
contract 	for loans of gold or bullion. , metalen en in het aangaan van leningen van gemunt 

of ongemunt goud. 
IX. 	It may accept the custody and management of l IX. In het ter bewaring aannemen van gelden, sekuri

moneys, securities 	and other articles of value. I teiten en andere artikelen van waarde, met het 
I beheer daaraan verbonden. 

X, It may open accounts in foreign countries and act; X, In het open en van rekeningen in het buitenland en in 
or correspondent of any bauk carrying onl 	 vooras agent het optreden als agent of korrespondent een 

business in or outside the Union. I bank, die zaken doet in of buiten de Unie. 
14. 	De Bank mag niet- Verbo~on

14. The Bank may not-	 i (a) handel drijven of anderszins een direkt belang hebben operatllill,
I in een handds-, nijverheids- of andere onderneming, 

(a) engagc in trade or otherwise have a direct interest! behoudens als voorzien in het onmiddellik vooraf
in any commercial, industrial or other undertaking'i gaande artikel; 
sav~ as is specially provided in the last preceding \ (b) haar eigen aandelen of de aandelen van een andere
sectIOll ; bank kopen of leningen tegen onderpand daarvan 

(b) pUl'chase its own shares or thc shares of any other: toestaan ; 
bank or grant. loans upon the security of the same; i (0) geld vool'schieten op verbanden op onroerende goederen 

of op notariele of andere verbanden of cessie daarvan, 
(0) 	 advance money on mortgage of fixed property or! of de eigenaar worden van onroerende goederen, 


on notarial or other bond or cession thereof or be-! behalve voor zoverre het voor haar eigen bezigheids

come the owner of fixed property except so far as, gebouwen nodig mocht zijn; 

is necessary for its own business premises; (d) zonder onderpand leningen of voorschotten vcr


strekken; 
(d) make unsecured loans or advances; 	 (e) andere dan op vertoon betaalbare wissels trekken 

of accepteren; 
(e) 	 draw or accept bills payable otherwise than on de-, (f) gelden a deposito voor een bepaalde tijd aannemen of 


mand; 
 rente toestaan op krediet-saldo's in rekening-koerant. 
15. 	(1) De Bank heeft het uitsluitend recht om gedurende Het uitgeven

(f) accept money on depOSIt
, 

for a fixed term or 	allow de tijd van vijf en twintig jaren, teo rekenen .van, de inwerking- van bank-
interest on credit balances on current account. treding van deze Wet, banknoten III de Ume Ult te geven: noten. 

I Met dien verstande dat, gedurende de tijd van twaalf 
15. (1) 'fhe Bank shall have the sole right to issue bankmaanden, te rekenen van de inwerkingtreding van deze Wet, of 

notes in the Union for a period of twenty-five years from thel"edurende zulk een langere termijn als verstrijken mocht 
commencement of this Act: Provided that, for a period o[~oordat de Bank in staat is haar banknoten ter vervanging 
twelve months from the commencement of this Act or such van de in omloop zijl.lde banknoten van andere banken uit te 
longer period as may elapse before the Bank is in a position to D'even, de banken die bij de inwerkingtreding van deze Wet 
issue its notes in substitution for the notes in circulation of banknoten in de Unie uitgeven, het reeht zullen hebben met de 
other banks, the .banks issuing n~tes in t~e Union at the com- uitgifte van banknoten voort te gaan volgens de bepalingen 
mencement of thls Act may contmue to Issue notes under the van de verschillende dan geldende wetten, onderworpen echter 
provis~ons of ~~e several laws then in force, subject to the\aan de volgende voorwaarden:- , 
followmg condltlOns :- (a) Niettegenstaande de bepahngen van welke wet ook 

~,' , ',' 	met betrekking tot banknoten, moet een bank die
(a) Notwithstand111g the prOVISIOns of any law m 	 force! b k t 't ft (b h 1 b k t 't

' d b k b k' . b 1 	 I an no en Ul gee eave an no en UI gegeven )111 regar to an notes! any an lssu:n~ anK notes krachtens Wet No, 6 van 1891 van de Kaap de Goede 
(other than bank notes Issued under, Ac" No: 6 of 1891 Hoop zoals daarin bepaald) goud specie in voorraad 
of the Cape of. Good Hope as therem prOVIded) SLtlll hebben tot eenbedrag van niet m,inder dan veertig 
hold gold speCIe to an amoun~ eq~al to ,not .less than percent van de aldus in omloop zijnde banknoten ; 

1forty per cent. of such notes 111 clrCUlatlOn, '(b) een bank, die volgens de in deze Wet vervatte bepa
' b k" t h' 'd d h II ' I lingen banknoten uitgeeft, betaalt, boven en behalve (b) any an ISSUIng no ,es as ereln provi e 8 a , 111 l' b k d' kr h 'k 1 

dd't' t th bIt d t bI d t" de be astlDg op an noten Ie ac tens artl e a 1 IOn 0 e an { no e u 'y paya e un er sec lOn'l h d Z I 1911 b t ld t d
'ht f th St D t' d F \. t 1911 ao t van e ege wet, ,e aa moe wor en,

e~g 0 e amp u les an ees 1 c , , paY aan het einde van elk kwartaal aan de ThesaurieIto the Treasury at the close of each quarter, an amount b d l' 'k t d t d ' t' 
equal to three per cent. per annum on the amount I een hetrabgdge 1] s aan de mde rle'dPderlcden 'pekrullat~r
f th ' ul t' d . th d' ' van e era" waarme e e geml e e Clr a Ie

? e aver~g~~lrc, aut: url~gth \l~e~e ~ngt ~arte~ gedurende het °voorafgaande kwartaal, de cirkulatie 
lDn excebss o 191ge cuc a ,IOn a e ur y- rs ay 0 op de een en dertigste December 1919 te boven gaat, ecem er, . 

(2) Zodra de Bank aan de Thesaurie kennis gegeven heeft 
(2) As 800n as the Bank has notified the Treasury that it dat zij in staat is om banknoten uit te geven, houden de andere 

Is in a position to issue notes, the other banks shall, on a date banken, op een in de Staat8koerant nader te bepalen datum 
to be fixed by proclamation in the Gazette (which shall be not (welke datum niet minder dan drie en niet meer dan zes maan
less than three months nor more than six months after the den na ontvangst van genoemde kennisgeving mag vallen), 
receipt of such notification) cease to issue or re-issue notes :op banknoten uit h) geven of opnieuw uit te geven: Met dien 
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Provided that the Bank shall not issue Imch notification beforelverstande dat de Bank die kennisgeving niet uitzenden zal, 
the expiration of nino months from'the commencement oI!voordat er negen maanden sedert de inwerkingtreding van 
thia Act. Ideze Wet verlopen zullen zijn. 

'd d 'b' (") f h'. (3) Na de bepaalde datum, ala voorzien in sub-artikal (2)(3), Af,ter th~ appomte ate, lUI m om -aectIO n 41 0 t HI van dit artikel
sectIOn IS provided- ' (a) betaalt elk van de andere banken, gedurende de tljd 

(a) 	 each of the other bah1>:s shall, for a period of two years, van twee jaren, bij het einde van iedere maand aan 

pay to the Treasury at the close of each month an rle Thesaurie een, bedrag, dat gelijk staat met een 

amount equal to one, quarter per cent. on the amount kwart percent van het bedrag van haar gemiddelde 

of its average note circulation for the month; I banknoten cirkulatie gedurende de maand; 


(b) 	 houden de verschillende in verband met banknoten 
(b) 	 the several laws in force, relating to bank notes, shall geldende wetten op van kracht te zijn en worden 


cease to be of effect, and any securities deposited! onderpanden, bij de Thesaurie gedeponeerd en nag 

with and still held by the Treasury in respect of tho door dezelve gehouden ten aanzien van krachtens
I' 

notes issued under Act No.6 of 1891 of the Cape of Wet No.6 van 1891 van de Kaap de Goede Hoop 
Good Hope shall be released as from the date when uitgegeven banknoten, vrijgesteld vanaf de datum 
such notes are withdrawn from circulation, but subject waarop die banlmoten uit de cirkulatie worden 
always to the provisions of paragraph (c) of this onttrokken, maar met inachtneming steeds van de 
sub-section: l bepalingen van paragraaf (c) van dit sub-artikel; 

(c) 	 on the expiration of two years from the appointed I (c) betaalt na verloop van twee jaren, te rekenen van de 

date each of the other banks shall pay over to thel bepaalde dag, elk van de andere banken aan de Bank 

Bank the amonnt of its notes still outstanding and het bedrag van haar nog in omloop zijnde banknoten 

its liability to the holders thereof shall thereupon! en houdt haar aansprakelikheid tegenover de houders 

determine and shall be assumed by the Bank. daarvan op te bestaan en wordt door de Bank
'I 

overgenomen. 

16. The denominations of notes Issued by the Bank shall 16. D.~ bedragen van door de B,ank uit .~e geve~, banknoten Hoegroot
be as the Treasury may from time to time prescribe, and such zullen ZI]n, zoala door de Thesaune van tIJd tot tI]d bepaald, heden van 
notes shall be redeemable on demand in gold specie or gold De banknoten worden op vertoon in goud specie of goud- banknoten. 
certificates at the office of issue. certifikaten ingewisseld aan het kantoor van uitgifte. 

. 	 17. De door de Bank uitgegeven banknoten worden voor Goudreserve 
17. The notes Issued by the Bank shall be secured to an!niet minder dan veertig percent gedekt door goud of goud en onder

~mount of n,ot less than forty per cent. in, gold ?r gold spe?iespecie dat of die ond~r de berustinl? van de Bank is, en vaor de ~:n~.voor 
III the Bank s c1l;stody and as to the remamder m eommerCIaLrest door handelspapIer of zakenwlssels en door een eerste last wisseling 
paper or tra~e bIlls and by a, first char~e on all the as~ets of t~el op al de baten va,n de Bank: . . van bank-
Bank: PrOVIded that gold m the mmt and gold m tranSIt, lYIet dien verstande dat het aan de Bank behorend goud in noten. 
'belonging to the Bank shall be counted as part of its reserves :ide munt of in transito als deel van haar reserves gerekend 

wmili: . 
f Provided further that the Bank. may, with.the,consent of the: Met dien verstande voorts dat de Bank, met de toestemming 
Tr~asury, hold gold balances o,ntsIde the U:mon ,m the custody: van de 'rhesaurie, oak buiten de Dnie saldo's van goud, die onder 
of Its own branches or agenCIes or deposIted ill other ba~ks berusting van haar eigen takkantoren of agentschappen zij n 
earmarked for the Bank's account t~ an amount not exceedmgof in andere banken gedeponeerd en tel' zijde gezet zijn voor 
one-fourth of the total reserve reqUIrcments. !rekening van de Bank, houden kan tot een bedrag van niet 

ihoger dan een vierde gedeelte van de verplichte reservc. 
18. The notes of the Bank shall be receivable in payment! 18. De banknoten van de Bank moeten aangenomen worden.Bankno~en 

of taxes, duties, fees, other debts or dues payable to the Dnion>n betaling van belastingen, rcchten, fooien en andere ver' ~ he:i~~~ 
Government, the railway administration or any provincial,schuldig~~ gel~en welke aan ~e, Unie Re~~ring" de spoor- ti~~en enz, 
administration. IwegadmmIstratIe of een provmmale admImstratle betaald te worden 

Imoeten worden. 'l'll.ngenomen. 
, 19. (1) The Bank shall be authorized and empowere~, sub-! 19. (1) De Bank wordt gemachtigd en bevoegd verklaard Opschorting 
Ject to the consent of the Treasury, to suspend for a perIOd notiom behoudens de toestemming van de Thesaurie gedurende ~an hepa
exceeding thirty days, and from time to time to renew such I een' ti]'dperk van niet meer dan dertiO' dagen de i~ deze Wet l~ngeliI;t hVtan 

'f . d t d' fift d th ' ' 	 , "" , ,verp c esusp~nsIOn or pe~lO ,,?-o ~xcee mg e~n ays, e resenevermelde reselveverelsten op te schorten, en dIe opschortmg reserve en 
reqUlrements sp~Clfied m this Act: PrOVIded that upon the van tijd tot tijd voor tijdperken van niet meer dan viiftien belasting op 
amounts by w!llch the reserye for .notes of the Bank fallsdagen te hernieuwen: Met dien verstande dat op de bedragen, banknoten. 
below the reqUirements of thIS Aet III respect of such notes, :Iwaarmee de reserve voor de banknoten van de Bank beneden 
a gradu~ted tax shall be paid to tbe Treasury at the following de door deze Wet ten aanzien van banknoten gestelde vereisten 
rates, vIZ. :- Idaalt, een progressieve belasting aan de Thesaurie betaald 

!moet worden tegen de volgende koersen, te weten 
One per cent. per annum when the gold reserve against Een percent per jaar, wanneer' de goudreserve voor 


notes is less than forty per cent., but not less than banknoten minder bedraagt dan veertig pereent 

thirty-two and a half per cent.; and, in addition, maar niet minder dan twee en dertig en een half 


percent; en, bovendien,· 
one 	 and a half per cent. per annum upon each two and een en een half percent per bij elke twee en een 


half per cent. decrease, or part thereof by which half percent vermindering of gedeelte daarvan, 

reserve falls below thirty-two and a half per cent. : waarmee de reserve beneden twee en dertig en een 


, , half percent daalt: 

Provided further that the Bank shall add to its rates of! Met dien ,verstande voorts, dat de :Hank verpltcht is haar 


interest an,d discount a percentage at least equal to the per- rente-, en dls~.onto.koersen met een percentage te verhogen 

centage of the tax levied as in this section provided, ten mmste geliJk staande met het percentage van de krachtens 


dit artikel geheven belasting. 


(2) For the purpose of ascertaining the gold reserve held I (2) Ten einde de ter dekking van banknoten gehouden 

againa:t notes, allowance shall first be made for the reserve )goudreserve vast te stellen, wordt ecrst een reserVe van veertig 
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of forty per cent. required by !\ection twenty-three to be held percent afgetrokken, die krachtens artikel arie sn twim'tg 
against deposits. ter dekking van deposito's gehouden moet worden. 

Bank 20. The Bank shall be exempted from the payment of any tax 20. De Bank wordt ,vrijgesteld van de betaling va.n belast~ng ~~jg~stek 
exempt from or duty upon its note issues, other than the graduated tax of recht~~ op haar Ultgegeve~ banknoten, met Ul~zondeI'1ng van beIng 
note tax. 'd d f . tl 1 t d' t' vall de bIJ het voorgaande artIkel bepaalde progressleve belas- tingopba prOVI e or m Ie as prece mg sec IOn,. " 

tmg. noten. 
Forging and 21. (1) Every person who forges or alters a note of the 21. (1) leder, die een banknoot van de Bank vervalst of Vervalsin!
defacing 

Bank or who fabricates a document purporting to be a note verandert of die een dokument, dat een door de Bank . ~~l~C~:~~ 
issued by the Bank, and any person who is concerned in the banknoot hE'ct te zijn, vervaardigt en cen persoon dIe noten. 
fraudulent issuc or acceptance of a genuine note of the Bank betrokken is bij de bedriegelikc nitgifte of inontvangstnemillg 
shall be of an offence and liable on conviction to im- van een echte banknoot van de Bank, maakt zich schuldig 
prisonment for a period not exceeding ten years; and every aan een overtreding en wordt, bij veroordeling, gestrait met 
person who accepts, takes, tenders or passes off such a forged gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren. En ieder die zulk 
or altered note, or fabricated document, knowing it to be een valse of veranderde banknoot of zulk een vervaardigd 
forged, altered or fabricated, shall be guilty of an offence dokument desbewust accepteert, aanneemt, aanbiedt of ove~~ 
and liable on conviction to the like punishment, handigt, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt, bl] 

veroordeling, met dezelfde straf gestraft, 

not~s. 

(2) Every person who wilfully mutilates, cuts, tears, or (2) leder die een door de Bank uitgegeven banknoot op
perforates any note issued by the Bank, or who in any way zettelik stuk snijdt, stuk scheurt of perforeert, of 
wilfully defaces such a note, whether by writing, printing, die haar op welke wijze ook opzettelik schendt, hetzij door erop 
drawing or stamping thereon or by attaching or affixing te schrijven, drukken, tekenen of te stempelen of er iets 
thereto anything in the nature or form of an advertisement in de vorm van een advertentie aan te hechten of aan vast te 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine maken, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt, 
not exceeding five pounds. bij veroordeling, gestraft met een boete van ten hoogste viif 

pond. 
Condition of 22. (1) The form and material of the notes issued by the 22. (1) De vorm en het materiaal van de banknotell door Staa~ , 
not~ Bank shall be approved by the, Treasury.. de Bank nitgereikt, worden door de Thesaurl.e go:dg:ekeu~d. , _~a~~to~l(currency. 

(2) The Bank shall not re-lssue notes wh10h are tom or (2) De Bank gee~t geen bankno~~n opmeu.. Ult, .~he ge zijnde 
partially defaced or are soiled by excessive handling and scheurd ,of gedeeltehk geschond~n ZlJIl ?f bezoedeld Zl]n door b:,nknotel 
provision shall, belore re-issue, be made by the Bank, for the veelvuldlg hanteren, en de Bank IS verphcht stappen te nemen zlCh. 
disinfection and sterilization of notes. ten einde de banknoten, voordat ze opniemv uitgegeven bevmden. 

worden, te ontsmetten en te steriliseren. 
(3) The provisions of suh-section (2) of this section shall (3) De bepalingen van s~b-artik.el (2) van dit a:tikel zijn 

apply to the re-issue by any o'ther bank, in terms of section van toepassmg op het opmeuw mtgeven door emg andere 
fifteen, of its own notes. bank overeenkomstig artikel vijjtien, van haar bank

noten. 
Metallic 23. (1) The Bank shall hold in gold or specie a reserve 23. (1) De Rank houdt in goud of specie ren reserve van lVIetatl]
reserve for of at least forty per cent. of its deposits and bills payable inlten minste veertig percent van haar opvorderbare deposito's reser::.e ~(
deposits. addition to the gold reserves required by section seventeen!en wissels aan, boven en behalve de goudreserve door artikel depOSIto s 

to be held against its notes issued: Provided that the amount1zeventien ter dekking van 11 aar uitgegeven banknot, en 
of silver specie which may be counted as part of the reserve vereist : 
shall not exceed twenty per cent. of the total reserve required ~let dien verstande, dat het bedrag aan zilver specie, dat 
to be held under this section.als deel van de reserve gerekend Imn worden, twintig percent 

Ivan de totale krachtens dit artikel te houden reserve niet 
(2) One-fourth of su~h reserve ~lay, wit~ the consent of t~elte boven mag gaan. . 

Treas~ry, be held, outslde the U~llon pr~vlde~ such reserve 113 I (2) Een vier de gedeelte van de reserve kan, met de toe
held III the Bank s. custody or IS deposlted 111 another bank:lstemmin, g van de Thesaurie, buiten de Unie gehouden worden, 
and earmarked for Its account, mits die reserve gehouden wordt onder berusting van de 

. . 'Bank of gedeponeerd wordt in een andere bank en voor rekening 
Audit and 24. Th~ stockholders shall annually m g~neral m~etlllg elect van de Bank ter zijde gezet wordt. 
inspection. two quahfied accou~tants to act as audItors until the next, 24. De aandeelhouders kiezen jaarliks in een algemene AuditercJJ 

annual general meetlllg of the Bank and the Treasury shall be·lvergaderina twee bevoegde rekenmeesters om tot de eerst-?n . 
empowered at any time to make an inspection of the books I volgende faarlikse algemene vergadering van de Bank als mspektJe. 
~nd recor~s of .the B~nk and to ca~l ~or returns from any .b,ank Iauditeurs op to treden en de Thesaurie wordt gemachtigd 
III th~ UIllon WIth a Vlew to asc~rta111111g whether the proV1SlOnS!om te eniger tijd de boeken en bescheiden van de Bank te 
of thlS. Cha~ter and the regulatIOns made thereunder have beenlinspekteren en opgaven van welke bank ook in de Unie te 
eomphed WIth. eisen, ten einde vast te stellen of aan de bepalingen van dit 

. • Hoofdstuk en aan de uit krachte daarvan uitgevaardigde
25. (l~ The Bank shalllllak~ up and}ranslillt to the TreasurYregulaties voldaan is. 

weekly, III the form set out l:r: the Second Sch~dule t? thlEI 25. (1) De Bank maakt in de vorm aangegeven in de Opg'\WIL 

Act,. an account of t.he notes Issued, gold and sIlver ~OlI.l .a~dITweede Bijlage van deze Wet een wekelikse l'ekening op van 
bulllon and gold certificates held and of the other hablhtles de banknoten, gehoudell gemunt en ongemunt goud 
and assets of the Bank, ~~d the ,Treasury shall caus~ a ?OpY en en goudcertifikaten en van andere verplichtingen 
of such account to be puohshed III the next succeedmg Issue en baten van de Bank en zendt dezelve aan de Thesaurie 
of the Gazette. en de Thesaurie maakt een afschrift van die rekening in de 

(2) The Bank shall also within three months from the eerstverschijnende uitga:ve van ~e Staat8koe'rant bekend., . 
close of its financial year, transmit to the Treasury a (2) De Bank ze~dt bmnen dne maanden n~ de afslUltmg 
copy of its annual accounts signed by the Governor, Deputy- van .haar boekJ.aar. aan ~e Thesaune ook een 
Governor and chief accountant of the Bank and certified a)fsc~r1ft van ha~r Jaarh.kse rekenmgen, ondertekend door de 
by the auditors, and the Treasury shall cause such a copy I resldent en VlCe-Pre~ldent en ho~fdrekenmeester van ~e 
to be published in the Gazette. Bank en do.or de audlteuren gecertliiceerd, en de Thesaune 

maakt het m de Staatskoet'ant bekend. 
(3) The Bank shall also, within sixty days after the thirty" (3) De Bank zendt, binnen dagen na de een en dertigste 

first day of December in each year, transmit to the dag van December van elk jaar, aaIi. de Thesaurie ookeen liist, 
Treasury, a list giving the full names, addresses and occupa- die de volle namen, adressen en beroepen van de aandeel
tions of stockholders and the amount of stock held by each, houders alsmede een opgave van het bedrag van ieders deel
and such list shall be laid on the Table of both Hon~es of!neming bevat, zul1ende zodanige lijst ter Tafel van beide 
Parliament. Huizen van het Parlement gelegd worden. 
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'alsifioation 26. Any director, officer or employee of the Bank-
r books, (a) who falsifies any account, statement, return;atements, 
be. 	 or ,other document respecting the affairs of the 

Bank, with intent to defraud or in a manner 
calculated to deceive, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to imprisonment for a 
period not exceeding five years or to a fine not 
exceeding five hundred pounds or to both such 
imprisonment and such fine; or 

(b) 	who negligently and in breach of his duty makes, prepares, 
signs, approves or concurs in any account, statcment, 
return or other document respecting the affairs of the 
Bank containing any false or deceptive statcment, 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to 
imprisonment for a period not exceeding three years 
or to a fine not exceeding three hundred pounds, or 
to both such imprisonment and such fine. 

eoreey as 27. 	The directors, officers and employees of the Bank shall 
CJ business 

"1 q ",• ,.::.1 

26. 	Een direkteur, ambtenaar of beambte va.n de Ba.nk die- Vervalsing 
(a) 	 een rekening, staat, opgave of ander dokument be: van booken, 

treffende de zaken van de Bank met bedriegelik opzet staten .. enz, 
of op een wijze, die et op berekend is te misleiden, 
vervalst, Illaakt zich schul dig aan een overtreding en 
wordt, bij veroordeling, gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vijf jaar of met een boete van ten 
hoogste vijf honderd pond of met beide die gevan
genisstraf en boete; of 

(b) 	 in onachtzaamheid en in strijd Illet zijn plicht 

een valse of misleidende verklaring bevattende 

rekening, staat, opgave of andere dokumenten be

treffende de zaken van de Bank maakt, opstelt, 

ondertekent, goedkeurt of ermede akkoord gaat, 

maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt 

bij veroordeling, gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste drie jaar of met een boete van ten hoogste 

drie honderd pond of met beide die gevangenisstraf 

en boete. 


27. De direkteuren, 	ambtenaren en beambten van de Bank Geheim
be obliged 	to maintain secrecy in regard to the affairs of tnelzijn met betrekking tot de zaken van de Bank en zijn klienten houdingf Bank. 
Bank and 	its customers. Itot geheimhouding verplicht. betreffellde 

de zaken van 
)fiences 28. Every person committing an offence against or acting , '. de Bank. 
gainst this in contravention of or failing to comply with any provision of, 28•. ,leder, dle de bepalmgen va~ dlt Hoofdstuk overtreedt ~~ Overtredin
ihapter. this Chapter shall if no penalty is expressly provided for the m strI]d ermede handelt of verzmmt ze na te komen, wordt bI) gen ,:an de 

, , 	 d I' 'd' f d t d' f h t bepalmgenoffence contravention or default be liable on conviction to a veroor e mg, In len geen etra voor e over re Ing 0 e rtr 

fine not exceeding five hundred pounds or to imprisonment for verzuim uitd~l:lkkelik bepaald is, gestraft met ~en boete van i:':of~~uk, 
a period not exceeding five years or to both such fine and Buchten hoogste vl]f honderd pond of met gevangelllsstraf van, ten 
imprisonment. . hoogste vijf jaar, of met beide die boete ell gevangenisstraf. 

29. 	De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd regula ties, Regulaties, 
tegulations. 	 29. The Governor-General may from time to time make mits niet onbestaanbaar met dit Hoofdstuk, uitvaardigen, waar

regulations, not inconsistent with this Chapter, bij voorschriften w?rd{)ll nee~gelegd ,ten aanzien van 0r:der,:efJ.~~n 
prescribing all matters which are required or permitted waaryoor v?orsehrdten ve~eIst, nodIg, geoorloofd of dlenstig ZI)n 
to be prescribed or which are necessary or convenient to be ten emde dit Hoofdstuk UIt te voeren of or gevolg aan te genn. 
prescribed for carrying out or giving effect to this Chapter'I::IOOFDSTUK III. 

CHAPTER III. 

~IISCELLAN]]OUS, 
. , . 

~ash 30. Every bank transactmg busmess III the 

GEMENGDE BEPALINGEN. 

30. ledere bank, die in de Unie zaken doet, is' Reserves in 
vanaf een 	datum door de Thesaurie t~ worden bekendge- sp~eie door 

maakt na de oprichting van de Bank, verplicht om, ~~n~~n voor 
boven en behalve de goudreserve die zij krachtens sub- de dekking 

.. artikel (1) van artikel vijftien moet aanhouden voor de va~ d~-
lJIllon shall be dekking van door haar uitgegeven en in omloop zjjnde poslto a te 

"sorves to required from it date to be notified by the Treaf>ury after the banknoten reservesaldo's in de Bank daar te stellen en te Iwordjehn gfcd'e Inain bl ' h d . , . , 	 HlIle aa , 
ained by establishment 0 f the Ban,k to. esta IS an, m~IlltaIll, III handhaven gelijk aan ten minste dertien percent van 
ther banks addition to the gold re~erves reqUI~ed to be maIlltalIled .under haar opvorderbare verplichtingen in de Unie, die niet voort
gainst sub-section (~) of ,sectlO~ fifteen, III respect of. note,'! Issued spruiten uit banknoten, en drie percent van haar tijd ver
eposits. by it and III clf~ulatlOn reserve ?alances In. th~..Ba~k plichtingen tegenover het publiek in do Unie. Wanneer het 

equal to at leastthHteenper cent. of lts deman~ h~bIht~es yl uit een maandelikse opgave blijkt dat een bank in 
the Union other ,th~'I1 notes an~ three per c~nt. of Its tIme hablh- gebreke gebleven if> om genoemde reservesaldo's te hand-
ties to the publIc m the UIIlon, ,When It ~pp~ars from any haven, heeft de Thesaurie het recht zodanige verdero 
monthly return that any bank has faIled to mallltalll snch reserve opgaven te eisen of zulk een inspektie van de boeken 
balances, it shall be competent ~or the. Treasury to Gall for en l'ekeningen van de in gebreke gebleven bank te 
such further return o,r make such lUspectlOn of the books ar:d houden als nodig mocht zijn om het bodrag van het tekort 
accounts of the bank lU 4efault as may.be nece.ssary t? as~ertalll vast te stellen, alsmede de tijd gedurende welke het tekort 
the amount of the defiClencY,and perIOd dunn~ whICh It con- bestaan heeft. De aldus in gebreke geblevell bank ver
tinued, and the b~nk ~o III default shall mcur a penalty beurt een boete van tien percent per jaar op het tekort, 
reeovcrable by actIOn m a competent court at the voor dIre dag waarop het tekort bestaan heeft. Deze boete 
rate of ten per cent. per. annu~l on the amount of the de- kan in rechten in een bevoegd hof worden verhaald. Geen 
ficiency for each day that It con~lI:lUed. No bank may a~ any bank mag to eniger tijd nieuwe voorschotten toestaan of 
time make new loa~s or pay dI."Iden~s ll;nless and untIl the dividenden uitbetalen, tenzij on totdat het ingevolge dit artikel 
reserve balance reqUIred under thIS sectIOn IS restored; verplichte reservesaldo hersteld is ; 

" Met dien verstande dat voor de tijd van drie jaren na de 
PrOVIded. that for a perIOd of three yea::s after the commence- inwerkingtreding van deze Wet de reservesaldo's ten aanzion 

~er:t. ?f t~ls Act t.he reserve balances, III respect of demand van opvorderbare verplichtingen in de Unie, die niet voort
lIablhtIes III the UIllon ?th~: ~han notes, may be not less than spruiten uit banknoten, niet minder mogen bedragen dan tien 
ten per cent. of such lIablhtIes. percent van genoemde verplichtingen. 

, 31, (1) Een opgave, opgemaakt tot op de datum van de af- MaandelikSfl 
31. 	 (1) A return made up to the date of the close of sluiting del' booken in iedere maand en getekend door de alge- opgave.[outhly 

ltnrns, business in every month and signed by the general Imanager,mene bestuurder en de hoofdrekenaar van een bank die in de 
and the chief accountant of every bank which transacts b1.1sinessUnie zaken doet of door hoofdambtenaren die namens eerst
in the Union or by other principal officers acting on their behalflgenOemden handelen, moet elke maand, binnen een en twintig 
shall be sent to the Treasury, Pretoria, by SClch bank w1thin dagen na die datum door iedere bank. aan de Thesaurie 
twenty-one days after such date, showing~ te Pretoria gezonden worden, Deze rekelllng geeft aan ; 
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(a) 	 the amount of the bank's notes issued in or payable 
in the "Union and in circulation; 

(b) 	 the amount of the demand and time liabilities to the 
public in the "Union; 

(0) the gold and subsidiary coin held in the Union; 
(d) the gold certificates held in the Union; and . 
(e) 	 the reserve balances held in the South African Reserve 

Bank; i 

(a) 	het bedrag van de noten yan de bank, in de Unie 
uitgcgeven of betaalbaar, en in omloop; 

(b) 	 het bedrag van de opvorderbare en Hjd verplichtingen 
tegenover het publiek in de Unic ; 

(0) het goud en de paimunt in de Unie gehouden; 
(d) 	 de goudcertifikaten in de Unie gehouden; 
(e) 	 de reservesaldo's in de Zuidafrikaanse Reservebank 

gehouden, 
and the Treasury shall cause a summary of such monthly! . De Thesaurie maakt een k?rte opsomming vall de maande
return for each bank to be published in the Gazette. Ihkse opgave van elke ?ank lD d~ Staatskoera1~t, beken~. , , ,I (~) Indien een zodamge bank m /?ebreke bh]ft om, lD welk 

(2), If any such bank falls to comply III any respeot'WIth t.heopzlCht ook te voldoen aan de verelsten van sub-artlkel (1), 
reqUIrements of sub-section (1), it shall incur a penalty re- verbeurt zij een boete van tien pond voor elke dag, waarop 
coverable by action in a competent court of ten pounds forihet verzuim voortduurt, Deze boete kan in rechten in een 
each day during which it is in default. Ibevoegd huf worden verhaald. 

Coin, gold 32. No person may make a charge for receiving or casllingi 32. Geen peraoon mag een kommissie berekenen voor j\Iunt~tukke
certificates any bank note or gold certificate is,sued in the 17nion and nol het in ontvan" gst nemen of in kontanten betalen van e,en in de b,anknodtenand notes to 	 , U " b k t f d t'fik t en gou person may sell or purchase any bank note or gold certificate me mtgegeven, an noo, 0, gou eer 1 aa, en geen certiflkaten be accepted 
at par, 	 issued in the Union or any coin current in the Union for an persoon mag een III de Ume UItgegeven banknoot of goud- it pari te 

amount e:x;ceeding ,its fa~e value, and ~ny person acting inlcertifikaat ~of ~en in de Unie gangb~~r mun~stuk kopen of ver- :~rde~ 
contraventIOn of thIS sectIOn shall be gUIlty of an offence and, kopen voo~ e~n hog:::r bedrag ~an ZI}n nomlllale waarde. ~en no~n, 
liable on conviction to a fine not exceeding five hundred Ipersoo~l dIe III strl]d m?t dlt artlkel .. handelt, ~aakt zlCh 
pounds or to imprisonment for a period not exceeding twojschuldlg aan een overtredlllg en wor~t,bJ]veroordehng,gestraft 
years or to both such fine and imprisonment, ,mEt een boete van ten hoogste vIJf ho;tderd pond of n;et 

Igevange.oisstraf van ten hoogste twee Jaar, of met beido 
!zodanige boete en gevangenisstraf. 

Pr,ovisioll~ of 3~. The l~rov~sions of this A~t, shall be in addition to ~ndl 33. De be,palingen van d('ze, Wet zijn ter ,aanvulling en niet ~:~a~:!en 
thllS ;Act III not III substitutIOn for any provislOns of any other law relatmglter vervangmg van de bepahno'en van emge andere wet be- Wet met 
re atlOn to 	 t b k' d 'f th ' 'f h th : , d I ,., I di d b l' ,other laws, 0 currency or an mg, an I ,e prOVISIOns 0 any suc 0 er, treffende bdaalnnd 0 en of bankwezen, n en e epailDgen betrekkmg 

law are in conflict with or inconsistent with the provisions of, van een zodanirre andere wet in strijd of onbestaanbaar zijn tot andere 
this Act, the provisions of this Act shall prevail. Imet de l)epalingen van deze Wet, geld('n de bepalingen van wetten. 

id"ze Wet, 
Interpreta 34. In this Act, unless inconsistent with the context 34. In deze Wet, tenzij het verband oen andere zin aanwijst-- Woord.tion of 
terms. " bank" or "banker" means and includes every person 

firm or company using in its description or title 
"bank" or "banker" or "banking" and every I 

person, firm or company. receiving or accepting 
deposits of mOIley subject to withdrawal by cheque,lr 
draft or order; , 

"bank note" means any bill, draft or note issued by any 
bank for payment of money to bearer on demand or: 
entitling or being intended to entitle the holder with- i 
out endorsement or without any further endorsement 
than may exist thereon at th~ time of issue, to thei 
payment of any sum of money on demand whether. 
the same shall be so expressed or not, . 

" board" means the board of directors of the Bank: I 
"commercial paper" means an instrument of ~redit arising 

out of commercial or trade transactions; 
l 

"demand liabilities" means and includes all liabilitieb: 
payable within thirty days, or subject to lessJ 
than thirty day's notice before payment; 1 

"reserve balances" means the balance held by other banks I 
in the Bank; 

"stockholding banks" means banks holding stock of theil 
Bank; 

"time liabilities" means and includes all liabilities 
payable after thirty days, or subject to not less: 
than thirty days' notice before payment; . 

"trade bill" means a bill made to liquidate an actualI 
trade transaction as distinct from an accommodation 
bill ; 

" Treasury" means the office or department of the lVIinister 
of :Finanee, 

betekent en omvat " bank" of " bankier " iedere persoon, bepaling, 
firma of maatschappij die in zijn aanduiding of 
naam de woorden " bank," " bankier " of " banking " 
voert, en iodere peraoon, firma of maatschappij die 
geld a deposito ontvangt of aanneemt, waarover per 
cheque, wissel of orderbriefje beschikt kan worden; 

betekent "Banknoot" enige wissel, traite of nota, door 
enige bank uitgereikt, tel' betaling van geld aan 
toonder bij aanvraag, of de houder gerechtigende of 
bedoelende te gerechtigen, zonder endossement of 
zonder enig verdeI' endossement dan erop ten tijde 
van de uitga,ve mag verschijnen, tot de betaling bij 
aanvraag van enige 80m gelds, hetzij die alzo bepaald is 
of niet, 

betekent " raad " de raad van direkteuren van de Bank; 
betekent "handelspapier" kredietpapier voortspruitende 

uit handds- of zakenf.ransakties ; 
betekenen en omvatten "opvorderbare verplichtingn" aHe 

verplichtingen die binnen dertig dagen betaalbaar zijn 
of mindel' dan dertig dagen opzegging vereisen 
voordat zij betaald moeten worden; 

betekent "reservesaldo's" het saldo door andere banken in de 
Bank gehouden; , 

betekenen " aandeelhouder-banken " banken die aandelen 
van de Bank houden ; 

beteJienen en omvatten "tijd verpli~htingen" alle ver
plichtingen betaalbaar na dCl·tig dagen of die niet 
minder dan dertig dagen opz.-egging vereisen, voordat 
zij betaald moeten worden; • 

betekent" zakenwissel" een I'~wissel gemaakt om een 
werkelike handelstransakJ;ie te vereffenen, in 
stelling van een akkommodatie-wissel ; 

betekent "Thesaurie" kantoor of departement van 
de Minister van Fij..'iancien, 

35. 	This Act may be cited for all purposes as the Currency 35.~ Doze Wet kan voor ,~le doeleinden worden aangehaald KOfte litfllShor~ title 
and com· and Banking Act, 1920, and shall commence and cOI?e into als de Betaalmiddelen ~)Bankwet, 1920:.en treedt in.w~rkinghlnl;t';:~ng
mencement operation on a date to be fixed by the Governor-General by op een door de Gocverneur-generalll bI] prOklll"matie In de Vim ~",ze
of A~l. proclamation in the Gctzette. 	 Staatilkoerant te bipalQ::l dag. W~t. 

" 
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First Schedule. , I 	 Eerste Bijlage. 

N (}AIle of Bank. 	 (Jhi4 Office in UniO'n I Naam van Bank. H ooJdkantoor in de 
Unie. 

II 	 ..African Bankin~ Corporation, Limited. Cape Town. African Banking Corporation, Limited . . Kaapstad. 

National Bank of South Africa, Limited .• Pretoria. Nationale Bank van Zuid Afrika, Beperkt •. Pretoria. 

National City Bank of New York, South Africa 'National Citv Bllllk of New York, South Africa 


Branch, Limited Cape Town. i Branch:Limited Kaapstad. 

Netherlands Bank of Sduth Africa Pretoria. ;NoderJandsche Bank van Zuid Afrika .. Pretoria. 

Standard Bank of South Africa, Limited Cape Tow'll. IStandaard Bank van Zuid Afrika, Beperkt Kaapstad. 

Stellenbosch District Bank, Limited. St,ellenbosch. i SteJienhosch Distriktshank, Bepcrkt Stellenbosch. 


Tweede Bijlage.
Second Schedule. 

. 'I MODEL VAN OPGAVE VAN DE VERPLICRTINGEN EN BATEN VAN DE ZUID
FORM OF STATEl\I.I>~~'fT ?F THE T LIAB~I';IES AND ASSETS OF THE SOUI'll AFRI1LUNSE RESE1WEBANX OP DE •••••••••••••..••••••••••• 

AFRICAN RESERvE BAl'll!: ON rRE .•••••.• ; •••.•••••.••••••. , DAG VAN ••••••...•.•.•••••...•..•.•.••.. 19 ..... . 

DAY °L~'b' :1:'·.······· ................... ·A.. ~91·. .. . . .. I Verplicht·ingen. Baten • 

.J~a ~d..te$ s,es. 
 I 


£ lS. d. £ 8. d. £ s. d. £ s. d. 
Capital .. Gold Coin and Bullion (of I Kapitaal Gemunt en ongemunt goud 

,Reserve .. which £........ hpld Reserve (waarvan £ ...... buiten de 
Notes in circulation outside Union) iBanknoten in omloop Unie gehouden) 
Deposits :- Gold Certificates. . ,Deposito's van:- Goudc8I·tifikaten 

Pasmunt(a) Government Subsidiary Coin .. I (a) Regering 
Gediskonteerde wissels : (b) Bankers .. Bills discounted ;--- I (b) Bankiers 

(e) Other (al Domestic .. (e) Anderen (al Binnenlandse 

Bills payable (b) Foreign. ITe betalen wissels (b) Buitenlandse 

Other liabilities Loans and' Advances to Andere verplichting~n Leningen en voorschotten i\an 


the Government .. 	 de Rege'ng .. 
Andere leningen en \ oorschottenOther Loans and Advances II 

Investments Beleggingen 
Other Assets An(kre Baten .. 

----I 
£ £ I :£ 	 £ 

Vcrhouding van specie·reserves tot verplichtingen tegenover het 
Ratio of cash reserves to liabiliNes to pnb1ic .•.•...• per cent. i publiek .••..... percent. 

No. 32, InO.] :No. 32, 1920.] 

ACT 
To 	amend the Railways and Harbours Regulation Tot wijziging van de Spoorwegen en Havens Regle-

Control and Management Act, 1916 (Act No· 221 ment, Bestuur en Beheer Wet, 1916 (Wet No. 22 
of 1916). van 1916). 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent lVlajesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn lHajesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union oJ i Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows :-alsvoIgt;
nend;nent 1. Paragraph (a) of section three of the Railways and Har- 1. Paragraaf (a) van artikel dne van d~ Spoorwegen en Wijziging 
sectlOn bours Regulation Control and lYlanagement Act 1916 is Havens Reglement, Bestuur en Beheer 'Wet" 1916, wordt van artikel 

'ee of Act' 	 , 'h' b" ... d d d 1 ddt t d' W t' hereby' amended by the addition thereto of the following. ler I] gewIJzIg oor e vo gen e woor en er aan oe e ~e van e 
). 22 0 f d 	 ",voecren ._ No. 22 van
Hi. wor s:- Ie' 	 1916 

" _, . .: " en voorts schepen voor het vervoer te water van goede-ren . 
and lUIther to pu~chas~ or In any ot~ler m.anner acqUIre, en passagiers te kopen of op andere wijze te ver 

sell or otherWIse dispose of, bUIld, hue or c~art?r werven, te verkopen of anderszins erover te be-
to or from a~y person, and control, manage, mallltam schikken, te bouwen, te huren of te charteren aan 
and work, ShIPS for the transport of good~ or passeng.ers of van iemand, te besturen, beheren, onderhouden 
by wa:ter,,, and to make contracts III connectIOn en te eksploiteren of in verband ermede kontrakten 
thereWith. a.an te gaan." 

ort title 2. Thil'! Act may be cited for all purposee all the Railwav8 2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titcl 
~rn~~~ ~i and Harbours Regulation, Control and Management A~t als de Spoorwegen en Havens Reglement, Bestuur en -Beheer en datum 
,t. Amendment Act, 1920, and shall be deemed to have been Wet Wijzigingswet, 1920, en wordt geacht in werking tei:!erking. 

in operation as from the :first day of August, 1919. zijn geweest van de eeute dag van Augustus 1919. treding van 
Wft. 
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Preamble. 

Lease for 
8iltablisR
mfm.t of 
h",spital. 

NQ. 33, li20.J No. 33, 1920.J 

WETACT 
To provide for the leasing of land upon the GrootelOm voorziening te maken voor het verpachten van 

Schuur Estates for purposes of a hospital which I grond op het landgoed Groote Schuur voor de 
may be used in connection with the faculty of doeleinden van een hospitaal, dat in verband met 
medicine of the University of Cape Town and for de fakulteit van medicijnen van de Universiteit 
the establishment and maintenance thereon of van Kaapstad gebruikt kan worden, en voor de 
such a hospital. oprichting en het in stand houden van zulk een 

hospitaal daarop. 

HEREAS under the University of Cape Town Act, 1916, NADEMAAL er ingevolge de Universiteit van Kaapstad KonsirleraW a certain portion of the Groote Schuur Estates (which Wet, 1916, een zeker gedeelte van het landgoed Groote 
were transferred and vested in the Governor-General by Act Schuur (dat bij Wet No.9 van 1910 onder zekere voorwaarden 
No.9 of 1910 subject to certain conditions) has been reserved overgedragen is ten name van de Goeverneur-generaal) uitge
as a site for the University of Cape Town and the Governor- houden is als een standplek voor de Universiteit van Kaapstad 
General is empowered under the first mentioned Act to make en de Goeverneur-generaal bij eerst-genoemde Wet gemachtigd 
a grant of such a portion to that University for the purposes wordt zulk een gedeelte aan die Universiteit toe te kennen voor 
thereof;' de doeleinden daarvan; 

En nademaai zulk een toekenning door de Goeverneur
And whereas such a grant is shortly to be made by the generaal aan de genoemde Universiteit binnen kort geschieden

Governor-General to the said University; zal; 

And whereas a faculty of medicine has, under the University En nademaal ingevolge de U:r,tiver~it~it van Kaapsta.d Wet, 
of Cape Town, Act 1916, been established at the said University 1916.' .. aan de .geno~mde Umversltelt een. fa.kultelt van 
and it is therefore expedient that there shall be provided as medlC:Jnen opgencht IS en het da.aron: ~ensehk IS dat zo na 
near as possible to the seat of the University a fully-equipped mogel~k a~n de zetel v.an de Umv~rsltelt gesteld wordt een 
hospital for sick people at which undergraduate and post volledlg mtgerust hospltaal voor zleken, waar sub-~egr~d~
graduate students of the University may obtain practical eerde. en post-.gegradueer~e. stu.denten v~n.. de Umv~rslte:t 
teaching and training in medicine and surgery; ,praktles onderncht en oplmdmg m de medlCIJnen en chuurgle 

ontvangen kunnen; 
And .whe!eas the Cape !iospital Bo~rd is willi:r,tg ~o esta?l.ish En nademaal de Kaapse Hospitaalraad bereid is op ge

~nd mamtam such a hospItal on the SIte aforesaId If prOVISIOn noemde standplek zulk een hospitaal op te richten en in stand 
IS m.ade for the. grant to ~he board of a long lease of land on te houden, indien aan de raad een langdurige grondpacht op 
portIOn of the SIte aforesaId; een gedeelte van genoemde standplek verleend wordt ; 

And whereas owing to the facts hereinbefore recited it is En nademaal het wegens vorenvermelde feiten wenselik is 
e~pedien.t that such a .lease s~ould be granted on condition dat zulk een pacht toegestaan wordt onder voorwaarde, onder 
(~nter aha) that the saId H.ospltal Board. should establIsh on nadere, dat de genoemde Hospitaa1raad op de gepachte grond 
the land leased such a hospItal as aforesaId: zulk een hospitaal als voornoemd oprichten moet; j

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZI.J HET BEPAALD door zijn M~jesteit de. Koni.ng, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of South iSenaat en de Volksraad van de Ume van Zmd-Afnka, als 
Africa, as follows:~ Ivolgt :~ 

1. (1) After such a grant has been made by the Governor- 1. (1) Nadat zodanige toekenning van ~odanig g~deelte van ~~~ias~f:~ 
General to the University of Cape Town of such portion of the Ihet. landg?ed Groote ~chUl~r, ~ls vermeld m sub-artlkel (1) van ting van 
Groote Schuur Estates as is referred to in sub-section (1) oflartlkel dne van de Umversltelt van ~aap~ta~ Wet, 1916, door hORpitaal. 
section three of the University of Cape Town Act, 1916, it shall de Goe,:,erneur-generaal aan de l!mVe!Sl~elt van Kaapstad 
be lawful for the said University (anything to the contraryl\gedaan IS, heeft d~ geno.emde Umversltmt het recht (tegen
notwithstanding in the said Act or in Act No.9 of 1910) to overges~elde bepahngen m genoemde Wet en 'Yet No.9 van 
grant to the Cape Hospital Board a lease for a period of ninety- 1910 mettegenstaande) aan de Kaapse Hospltaalraad een 
nine years at a rental not exceeding one pound per annum, !grondpacht op het gedee~~e van het landgoed Groote. Sc.huur 
of land on the portion of the portion of the Groote Schuur 1als voornoemd voor een tlJdperk van negen en neg~ntlg Jaren 
Eliltates aforesaid: Itegen een pachtsom van ten hoogste een pond per Jaar toe te 

kennen: 

Provided that- . Met dien verstande dat-
 J 

(a) de grootte en ligging van de grond, die het onderwerp(a) the extent and situation of the land the subject of the 
van de pacht vormt, zal zijn zoals overeengekomen lease shall be as agreed between the council of the 
wordt door de raad van genoemde Universiteit en desaid Univer,sity and the administrator of the province 
administrateur van de Provincie de Kaap:de:Goedeof the Cape of Good Hope; ! 

Hoop;


(b) it shall be a condition (inter alia) of the lease that thel (b) het een voorwaarde, onder andere, van de pacht zal 
lessee shall, within a period of five ye'ars, erect I zijn dat de pachter binnen het tijdperk van vijf jaren, 
upon the land so leased and maintain thereon there- 'I op de aldus gepachte grond oprichten en daarop
after during the period of the lease, a fully-equipped in stand honden zal een volledig uitgerust hospitaa1
hospital for the sick; ; 

I voor zieken; 
(c) it shall also be a condition (inter- alia) of the lease that! (c) het ook een voorwaarde, onder andere, van de pacht 

professors, lecturers and students (whether under-j zijn zal dat professor en, lektoren en studenten (hetzij 
graduate or post graduate) of the said University sub-gegradueerd of post-gegradueerd) van de 
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shall have access to the said hospital for the purposes genoemde Universiteit tot genoemd hospitaal toegang 
of and incidental to practical teaching and training hebben zulIen met het doel tot, en in verband met, 
in medicine and surgery in accordance with such con- prakties onderricht en opleiding in de medicijnen en 
ditions as may be agreed between the council of the chirurgie, overeenkomstig de voorwaarden, overeen-
University and hospital board and approved by the gekomen tussen de mad van de Universiteit en de 
administrator of the province of the Cape of Good Hospitaalraad en goedgekeurd door de administrateur 
Hope. van de Kaap de Goede Hoop. 

(2) No transfer duty, stamp duty or l'egistration charge,~ (2) Geen hererechten, zegelrec~ten of regis~ratiefooien. 
lhall be payable in respect of any lease granted under this mo~ten betaald worden teT.L aanZlen van een mgevolge rht 
section anything to the contrarY in anv law notwithstandinrr. artIlml toegeF;tanc pacht, mettegenst,aande tegenovergestelde 
." J. co wettelike bepalingen. 

rt titl!'. 2. This Act may be cited for all purposes as the University 2. Deze Wet kan voor alIe doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
of Cape Town (Medical School) Act, 1920. als de Univerfliteit van Kaapstad (Mediese School) Wet, 1920. 
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No. 34, 1920.J 

ACT 
. . .. Om voorziening Ie maken voor he~ kwIjtschelden van 

To provide for the condonation of the break In service de dienstonderbreking van zekere beambten van 
of certain servants of the Railways and HarboursI de Spoorwegen en Havens Administratie die in 
Administration who went on strike in the months de maanden Januarie 1914, en Augustus en Sep
of January, 1914, and August and September,! tember 1919 het werk hebben gestaakt; om 
1919; to validate certain irregular admissions! zekere onregelmatige toelatingen van beambten 
of servants to the Railways and tot ttet Spoorwegen en Havens Superannuatie-
Superannuation Fund; and to amend in certain fonds geldig te vel'klaren; en om de Spoorweg 
respects the Railways and Harbours Service Act, en Havendienst Wet 1912, in zekere opzichten te 
1912. wijzigen. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent ZIJ HET BEPA~<\LD door Zijn 3fajesteit deKoning, de 
the Senate and the House of Assembly of the :..J Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows: voIgt :_ 

Condonation' 1. (1) In this section, unless inconsistent with the context, 1. (1) Tenzij het verband een andere zin aanwijst, hebben Kwijt: 
?f breu.k "servant who was on strike ", "strike ", "the Service Act ", in dit artikel de uitdrukkinrten " dienaar die ziin werk staakte," schel~ng
dn S~rVl~\ shall have the meanings assigned to them in the Railways" werkstaking" en "de Dienstwet" dezelfde betekenis als van lenst,
s~~je~: :.~ e, and Harbours Strike aid SerVice Amendment Act, 1914, and daaraan toegekend wordt in de Spoorwegen en Havens Werk
oerta.i~ " the Service" shall mean the Department of Railways and staking en Dienst Wijzigings Wet, 1914, en betekent "de werkstak:ing 
condltIons. Harbours, Dienst" het Departement van Spoorwegen en Havens. k 

. ze ere 
(2) Notwithstan~ng anything contained.in the Serv~ce (2) Niettegenstaande het bepaalde. in de I?ienstw~~ .o~ in waarden. 

Act or in the RaIlways and Harbours Stnke and Sen'1ce de Spoorwegen en Havens Werkstaking en DIenst WI3zIgmgs 
Amendment Act, 1914, any servant who, being at the time Wet, 1914, heeft een dienaar die, lid zijnde van een bij wet 
a contributor to any pension or superannuation fund established ingesteld pensioen- of superannuatiefonds, in J anuarie 1914 
by law, was on strike in January, 1914, and ziin werk staakte en

(a) who was re-admitted to the Service on or before the (a) die op of v66r de vier en twintigste dag van Januarie 
twenty-fourth day of January, 1915; or 1915, weer tot de Dienst toegelaten is; of 

(b) who before the thirty-first day of December, 1915, (b) die v66r de een en dertigste dag van ,December f915 
became enrolled for military service and was there-! in krijgsdienst getreden is en daarna, binlen zea 
after re-admitted to the Service within six months I maanden na ziin ontslag uit de krijgsd~nst, weer 
after his discharge from military service; or tot de Dienst toegelaten is; of 

(0) who on or before the thirty-first day of December, (0) dieop of v66r de een enderti.gsteda!l.'f{nDecemberI915 
1915, was employed by the Union Government on door de Unie-regering bij de Spforweg in hfclt Protek-
Railway Service in the Protectorate of South-West toraat van Zuid-West Afri1<a. in dienst genomen is, 

Africa'het recht om, mits hij sedert elf datum van zijn wedertoe
may, provided he has since the date of such re-admissionilating tot de Dienst onafgebrofen in dienst was, zijn dienst
to the Service been in continuous employment, have the'ltijd voordat hij zijn werk st'M"kte en nazijn wedertoelating tot 
period of his employment before he went on strike and after de Dienst als een onafgeb.:roken diensttijd te doen beschouwe,n 
his re-admission to the Service, reg~rded as a. continuous voor superannuatie- of Pfnsioendoeleinden volgens de beteken,ls 
period of employment for superannuatIOn or penSIOn purposes in de Dienstwet daarian toegekend, en wordt hem Q::";!ehk 
within the meaning of the Service Act, and he shall be door de Administ:lhe medegedeeld dat hij kan ve:tkIezen 
a~vised imme~jately by the Admini.stration that he will be dat die dienst als'zodanig worde beschouwd zullende dlt recht 
gIven the optIOn to have such employme?t so,regarded, van keuze geduFende een tij rk van zeS maanden ns. de 
and such option shall remain i? force for a perIOd of SIX months invoering vaIl/deze Wet gel blijven. " 
after the commencement of thIS Act. (3) Iedere dienaar, die verkiest gebrnik te maken va~ het 

. (3) Every servant. who elects to avail himself of the J?ro- bepaalde i~ sub-artikel (2), moet aan het betreffende penSlOen-
VISIons of sub-sectIOn (2) shall pay to the approprIate of superanLuatiefonds betalen ' . .. 
pension or superannu~tion fUlld . ., . (a) boe';bedra van bi"dragen voor pensioen, welke ev~:.titueel 

(a) the ~mount. (If any) of contnbutl?ns III respect. of J""':an her! uitbe£aald werden voor het tijdv~k lopende
!".~ penSIOn which were refunded ~o ~lm for the penod ~ tot de dag waarop hij zijn werk staakte; , 

up to the. da~e he was on strIke, ..' ... '. I cen ell!!ioen.wet,
(b) such contnbutIOns as he would have made, or have (b) de bI]dragen dlC hI), f mgev~ g~t' ~'gewee!!t 

been obliged to make under a pension statute for k betaald zou hebben ? verp Ie d z~u Zl]p.. .. 
the period subsequent to the date of his re-admission ..I' to betalen voor het tl)~vak na Ie b atuTh.;an zIln 
to the Service, as provided in paragraph (a) or pl.'d~-I· wedertoelating tot de DIenst,. zoa ~ ~p;al (2)n. P~I1~ 
fYraph (b) of sub-section (2) if he had been a. rv Ul1tn-. g:~a~ (a) of paragraaf (b) val, s~ oar 1 e i' ,ll:hu~ 
'" ., d d ., hI] lid was van een superannuc.he- of pens oenfond'" Lbutor to a superannuahon or penSIOn hlll urlllgr .. "! ... 

lIuch period; • gedurende genoemd tl]dvak; ..... : 
(cl. /l,1:1cn cOItiJrhnt3£01H'! all -ne would l'l1ve, made or hl1ve (0) de bijdragen welke hij, inge~olge ee!-fhlllOlml"-:.t, 

been obliged to make under 11 pemn~m !!tatute for betaald zou hebben o~. verpIId::.t r~~ zlln geweest 
the period subsequent to the date of hIe employment ta betalen voor het tI]dvak ns. atum 
by the Union Government on railway service. in t~e hij door de Unie-r~gering bij . de . 
Protectorate of South-West Africa, It! prOVIded III Protektoraat van ZUld-We~t AfrIka III 
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paragraph (e) of sub-section (2) if he had been a 
contributor to a superannuation or pension fund 
during such period; . . 

(d) 	 such interest on his contributions as aforesaid as may 
be necessary to place such pension or superannuation 
fmid in the same position as if the contributions 
payable under paragraph (a) of this sub-section 
had not been refuJ'!ded or taken out of the appropriate 
fund or funds, and those referred to in paragraphs 
(b) and (e) of this sub-section had been paid in the 
month for which they became due, 

(4) There may in each case be advanced from revenue 
to the ap~ropriate pension or superannuation fund a sum 
n~t e:,ceedmg the total amount necessary to meet the con
tnbutlOns under paragraphs (a), (b), and (e), and the interest 
under paragraph {d), of sub-sec'ion (3); such sum shall be 
repaid to the administration by the servant within such time 
and in such instalments as may be fixed by the administration, 
In the event of the termination of the employment of any 
such servant for any reason whatever before the total amount 
to be paid by him has been fully paid, any sum still unpaid 
may be recovered by deduction from any benefits payable 
under the pension statute. 

~) N 'b' h l' .(D .r 0 ~ontn utIOns sal be paId or payable m.respect 
of the perIod. between the dat~ a servan~ was on stnke ~nd 

is, zoals bepaald in paragraaf (e) van sub-artikel 
(2), 	 indien hij lid was van een superannuatie- of 
pensioenfonds gedurende genoemd tijdvak; 

(d) 	 de rente op zijn bijdragen voornoemd, welke nodig 
mochten zijn om zulk een pensioen- of superannuatie
fonds op dezelfde voet te plaatsen, alsof de krachtens 
paragraaf (a) van dit sub-artikel te betalen bijdragen 
niet terugbetaald of genomen waren nit het betreffende 
fonds of de betreffende fondsen en de in pitragrafen 
(b) en (e) van dit sub-artikel genoemde bijdragen 
betaald waren in de maand, waarvoor ze betaalbaar 
werden. 

(4) Er mag in elk geval uit de inkomsten aanhet betreffende 
pensioen- of superannuatiefonds een 80m worden voorge
schoten van niet meer dan het gezamenlike bedrag, benodigd 
tot dekking van de bijdragen onder paragrafen (a), (b) en 
(e), en de rente onder paragraaf (d), van sub-artikel (3). Die 
80m moet door de dienaar aan de administra;tie worden terug
betaald in de door de administratie te bepalen tijd en paaie
menten. Ingeval er om welke reden ook een dnde aan de 
dienst van zulk een dienaar komt, voordat het gehele door 
hem te betalen bedrag teu volle terugbetaald is, kan zulk 
een nog onbetaald gebleven som afgehouden worden' van de 
voordelen, welke ingevolge de pensioenwet aan hem nitbetaald 
moeten worden. 

(5) Geen bijdragen zuUen betaald worden noch verschuldigd 
zijn ten aanzien van het tijdvak tussen de datum waarop 

the date of his re-~mploymeIl:t In the Se:vlCe, all:d such.perlOd een dienaar zijn werk staakte en de datum waarop hij weer 
shall be excluded m calculatmg the perlOd of hIS pensIOnable toegelaten is tot de Dienst en dat tijdvak wordt niet in aan
employment. merking genomen bij het berekenen van het tijdperk van zijn 

- (6) As from, the date of the promulgation of this Act sectionpen(6s)io~~dt,rkaglednd.e diensdt. S H W rkstaki g
'1 d H b St 'k d S ' A d .lil ,1 e ne van e poorwegen en avens e ' ntkree 0 f the R al ways an ar ours rI e an erVlCe men - D' t W" .. W t 1914 dt h a de dat mment Act 1914 shall be repealed. 	 en lens .1].ZIglllgS, e, ,wor erroepen v n ,u 

, , 	 van afkondIgmg van deze Wet. 
(7) Notwithstanding anything contained in this section. (7) Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel, kan de 

the. Minister mar, on the advice of the Rail ways and Harbour~ i~Iinister, 0,P advies van ?e Spoorwegen en ~avensraad en, met 
Board and ~avIllg regard ~o the special circumstances of any machtnemm~ van ,de ~Iezo,ndere olIl:standigheden van Ie~er 
case, authOrIze the extenSIon of the benefits provided in this geval, macht1gen de III dlt artlkel voorZIene voordelen ofzodamge 
section or such lesser benefits as he may deem fit, to a servant ~ndere v.oor~.elen als hem goeddun,kt nit te strekken. tot een 
who was on strike and who was re-admitted to the Service dlenaar, dIe ZI]n werk staakte en dIe weer toegelaten IS tot de 
subsequent to the time limits mentioned in sub-section (2), pienst na?ein sub-artikel (2) genoemde.tijdgrenz~Il:,ofdie,met 
or who may be so re-.admitted prior to the thirty-first day of Illac~tnemIng van de voorwaarden die de Mlmster vO?;
December, 1920, subject to such conditions aR the Minister schrI]ven mocht, aldus weertoegelaten mocht worden voor 
may prescribe. de een en dertigste dag van December 1920. 

,wer to 2. (1) In this section" strike" means the strike of certain 2 .. (1) In dit arti~el betekent "wer~s~akin~" de wer~- ~~v~~gdheid 
ndone of the administration's servants at Pretoria in the months stakmg van zekere dlenaren van de admInIstratie te PretorIa dienstonder. 
eak due of August and September, 1919, 	 in de maanden Augustus en September 1919. braking
strike of (2) Niettegenstaande het bepaalde in de tweede voor- wegens de

19uBt'lnd 
(2) Notwithstanding anything contained in the second behoudsbepaling van artikel zeven en veertig van de Spoor- werkBtakingptember. 

19, proviso to section forty-seven of the Railways and Harbours wegen en Havens Dienstwet, 1912, wordt een dienaar, die ~~ uetus en 
Service Act, 1912, any servant who was on strike and was zijn werk staakte en weer toegelaten werd tot de Dienst, Se;tember 
re-admitted to the Service shall have his services regarded zijn dienst toegcrekend als onafgebroken en het tijdvak tussen 1919 kwijt 
as continuous, and shall have the period between the time de tijd toen hij van zijn werk wegbleef tot de tijd waarop te schel~en. 
when he so absented himself from duty and the time he re- hij het work hervatte wordt beschouwd als verlof zonder 
sumed work reckoned as leave without pay, and shall in all salaria, en in aHe andere opzichten wordt hij behandeld en 
other respects be treated and regarded as though he had beschouwd, alsof hij niet van zijn werk weggebleven was. 
not so absented himself from duty, No contributions shall Geen bijdragen zullen betaald worden of verschuldigd zijn tcn 
be paid or payable in respect of any period of absence from aanzien van de tijd gedurende welke hij wegens de werkstaking 
duty owing to the strike, van zijn werk weggebleven is. 

ltedating 3. All admissions of servants to the Railways and Harbours H 3• AHestoelatingen . vfand diehnatrenlkto~ hetlgSePOdorwSegpooern ~:t~r:~o~:: 
~mbership S t' F d bli h d d h R'l d avens uperannuatIe on s, e we mgevo e - het lid

S 
super upebrannuSa IO~ Aunt as esta t e dU~ er t. e falthwaYths'rtan wegen en Havens Dienstwet, 1912, ingesteld is, tot en met maatschap 

Iluation Har ours erVICe c, 1912,up 0 an mclUSlve 0 e 1 y- ddt' t::r' D b 1918 t' b .fi t d f D b 1918' I d' 'd f d ' d e een en er'lgs e uag van ecem er , me m egrIp van super
nd, etc. rs·. ay o. . ecem er" ,,1llC u mg pe~IO S 0 a.mltte van de tijdperken van erkende dienst, bijkomende bijdragen, annuatie

serVICe, additwnal contrIbutIOns, late exerCIse of optIOns or I t 't f ' k f ht r h t uim fonds, en:?;.everrights where the omission is due to sickness, departmental t a. ,e ill .oe emng, vkatn euze~ 0 rec h etn dwpaaarteme vterozf de 
t ' d f It d f b' h h' h h e WI] t en IS aan Zle e, verZUlm van e e n 

or servan s e au , or .erroneous ate 0 lIt, w IC ~ve dienaren of foutieve datum van geboorte, welke door het 
bFeen aCHowed.tbtY the Rhadwbays anl,dd Hadrbours SuperannuatIOn Spoorwegen en Havensfonds-komitee toegestaan werden, worden 

d omIDl ee, are ere y va 1 t . 	 h' b" ld' kl d .un 	 a e Ier 1] go Ig ver aar . 

nen~ent 4. The date "thirtieth day of June" in sub-sections (1) 4. De datum" de dertigste dag van Junie" in sub-artikels Wijziging 
o~~i~! of and (2) of section fifty-nine of the Railways and Harbours (1) en (2) van artikel negen en vijftig van de Spoorweg en b!Il r kere 

It No. 28 Service Act, 1912, bein~ the d.ate fixed for the balancing of Havendienst Wet, 1912, welke datum is bepaald voor va~aWe~e~o. 
11112. the accounts of the Railways and Harbours SuperannuatIOn het afsluiten van de rekeningen van het Spoorwegen en Havens 28 van ling. 

Fund is hereby altered to the thirty-first day of March, andSupel'annuatiefonds, wordt hierbij gewi~zigd tot de een en 
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the date fixed for the quinquennial valuation by an actuary dertigste dag van Maart, en de datum welke in sub-artikel 
o~ the Railways and Harbours Superannuation Fund and the (1) van artikel zestig en sub-artikel (1) van artikel zeventig 
new Pension Fund and new Widows' Pension Fund in sub- eespektievelik bepaald is voor de waardering om de vijf jaar 
section (1) of section sixty and sub-section (1) of section seventy, door een aktuaris van het Spoorwegen en Havens Superan
respectively of the said Act is hereby altered to the thirty- nllatiefonds en het Nieuwe Pensioenfonds en het Nieuwe 
first day of March in the year in which such valuation is due Weduwepensioenfonds, wordt hierbij veranderd tot de een en 
to be made. dertigste dag van Maart in het jaar, waarin die waardering 

geschieden moet. 
Amendment 5. Section eighty-two of the Railways and Harbours Service 5. Artikel twee en tachtig van de Spoorweg en Haven- Wijziging
of section Act, 1912, is hereby amended by the addition of the following dienst Wet 1912 wordt hierbij gewijzigd door de volgende van artikej eighty-two of 
Act No. 28 words: woorden er aan toe te voegen:- twee ~n 
of 1912. "Provided that a servant who- "Met dien verstande dat een dienaar die- ;::~Er:.a~ 

(i) 	 was in the public ~ervice of th.e Government of thel .., .(i). in de. open?are .dienst van de . Regering van de vo?r- van 1912. 
former South Afncan RepublIc or of the former ~~ mahge ZUldafnkaanse Repubhek of van de voormahge 
Orange Free State and whose service was terminated --~" Oranje Vrijstaat was en wiens diensttijd slechts door 
solely by reason of the annexation of the said repub- de annexatie van de twee republieken afgebroken 
lies, and werd; en 

(ii) who after the annexation became such a servant as is (ii) na de annexatie zulk een dienaar werd als in para-
described in paragraphs (a) to (g) of this section grafen (a) tot (g) van dit artikel beschreven wordt, 

shall be entitled to have such service taken into account for het recht heeft om voor aHe bevorderingsdoeleinden zodanige 
all purposes of promotion. dienst in rekening te brengen. 

Provided further that a servant who-	 Met dien verstande voorts dat een dienaar die
(i) 	 was discharged from the service on account of the re- (i) wegens de rebellie van 1914 uit de dienst ontslagen 

bellion of 1914; and werd; en 
(ii) has been re-admitted to the service after the rebellion, (ii) na die rebeHie weder in dienst genomen werd, 

is entitled to have his service before the rebellion taken into het recht heeft om voor aHe bevorderingsdoeleinden zijn dienst 
account for all purposes of promotion." v66r de re bellie in rekening te brengen." 

Short title. 	 6. This Act may be cited for all purposes as the Railways 6. Deze Wet kan voor aHe doeleinden.worden a~ngehaald Korte tite: 
and Harbours Strike and Service Act Amendment Act 1920. tIs de Spoorwegen en Havens Werkstaklllg en Dlenst Wet 

, Wijzigings Wet, 1920. 
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1terpreta
ongfterms 

'owers of 
leal 
uthorities. 

NQ. 35, 1920.J 

AC1-' 

To provide for loans of public moneys for the con

struction of dwelHngs; to confer further powers 
.. . 

upon local authorIties lD respect of the construe
tion of dwellings and to make provision in other 
respects for facilitating such construction. 

, . 
BE IT ENACTED by the King s Most Excellent Ma.lesty, 

the ~enate and the House of Assembly of the Umon of 
South Afrlca, as follows;-· 

PRELIMINARY, 

1. In this Act, unless inconsistent with the context-

No. 35, 1920.] 

WET 

Om voorziening te maken voor leningen v~n publieke 

geldden vboor dedhadanbouw vanI wtonll!lkgenau;toOr~1 
ver ere evoeg e en aan p aa se 1 e. 
teiten ten aanzien van de aanbouw van wonlDgen 
te verlenen en om in andere opzicbte~ voorzie
ning te maken voor het vergemakkehken van 
zodanige aanbouw. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn i\:[ajesteit de Koning, d. 
Senaat en de Volksraad van de Ullie van Zuid-Afrika, 

ala volgt: 
INT,EIDENDE BEPALINGEN. 

1. In deze Wet, tenzij het verband een andere zin aan- Wool'd
.' bepaling.W1lst, betekent- . . , . 

" administrateur" de admlmstrateur van een provmCI6 
handelende op advies van het uitvoerende komitee 
ervan en, wanneer gebruikt in verband met een 

i plaatselike autoriteit, de administrat~ur van . de 
" administrator" means the administrator of a province I provincie waarin het rechtsgebied van dIe plaatsehk~ 


acting on the advice of the executive committee. autoriteit gelegen is; 

thereof, and when used in relation to any local autho- ' " bouwen " tevens veranderen, vergroten of verbouwen; 

rity, means the administrator of the province in which en "aanbouw" heeft een dienovereenkomstige be-

such local authority's area of jurisdiction is situate; tekenis ; 


,. construct" includ'es alter, enlarge or adapt, and" con- " woning" tevens een gebouw hctwelk na aanbou~, 

struction" has a corresponding meaning; verbouwina of vergroting niet meer bevat dan vIJf 


" dwelling" includes a building which when constructed, woonvertr:kken, benevens een keuken, en de gebruike
adapted, or enlarged, does not contain more than five like pertinenW~n, buitengebouwen, omheinin~en. en 

living rooms, together with a kitchen and usual permanente aanleg voor licht, watervoorzlemng, 

appurtenances, outbuildings, fences a.nd fermanent drainering en riolering, hetzij zodanig gebouw gebouwd 

provision for lighting, water supply, dram age and wordt of gebouwd worden zal als vrijstaand of half-

sewerage, whether such building is or is to. b~ con- vrijstaand gebouw of deel uitmaakt of uitmaken zal 

structed as a detached or semi-detached bmldmg or van eel1 blok gebouwen; "woning" tevens de 

is to be contained in a block of buildings; "dwelling" grond voor de woning zoals hierin omschrev~n,; 

also includes the site for the dwelling as herein "goedaekeurde woning" een door de adnumo 

defined; "approved dwelling" means a dwelling ap- strate:r goedgekeurde woning; 

proved by the administrator; , " plaatselike autoriteit" een municipale raad, stadsraad, 


" local authority" means any municipal council, borough dorpsraad, stadsbestuur, plaatselik bestuur, dorps
council, town council, village council, town board, beheerraad of komitee, of afdelingsraad, of een gezag, 

local board, village management board or committ~e waaraan bij wet bevoegdheden verleend worden tel' 

or divisional council or any authority which by law IS beveiliging van de gezondheid van de inwoners >:an 

endowed with powers for safeguarding the health of een gebied en in ieder gebied waar geen plaatselike 

the inhabitants of any area and in any area where alltoriteit is wordt de administrateur geacht de 

there is no local authority the administrator shall be plaatselikeautoriteit te zijn in zulk een gebied zoals 

deemed to be the local authority in any such area as het bij proklamatie omschreven mocht worden door 

the same may be defined by proclamation by the de Goeverneur-generaal; . 

Governor-General; " Minister" de Minister van Volksgezondheld of een 


" )OIinister " means the Minister of Public Health or any andere ~finister van Staat, door de Goeverneur
other Minister of State to whom the Governor- i generaal met de ui,tv?ering van dezeWet, belast; 

General may assign the administration of this Act; i " regulatie" een regulatte mgevolge deze W et Ultg,evaar~ 


" regulation" means a regulation made under this Act I digd en alsdan van kracht; 

and for the time being in foree ; , " schema" een plan voor de aanb~1;lw van ve:sch~idene 


"scheme" means a proposal for the construction of, goedgekeurde woningen, waarblJ al dan met m h~t 

several approved dwellings whether or not the proposal plan begrepen is de verkrij~ing ,van grond vo?r ~le 

in eludes the acquisition of land for such dwellings or woningen of de aanleg, mdeling en ontgmmng 

the laying out, sub-division and development of the van de grond voor bouwterreinen; "goedgekeurd 

land for building sites; "approved scheme" means schema" een schema door de administrateur goed
a scheme approved by the administrator; gekeurd ; , . 


" Treasury" means the office or department of the Minister " Thesaurie " het kantoor of departement van de Mlmster 

of Finance. van Financi~n, 


2. Anything to the contrary notwithstanding in any law 2. Niettegenstaande tegenovergestelde, bepalin~en, van een Bevoegd
prescribing or limiting the powers of any local authority, ~ny wet die de bevoegdheden van ee~ plaatseh~e ~utontelt bepalen hi::!eli~: 
local authority may borrow money for the purpose of enabhng of beperken, kan ee~, plaatsehke ,autontelt. geld opnemen ~utoriteiten. 
it, subject to the provisions of this Act- I ten. einde in staat te zlJn om, met machtnem1ng van de be

(a) to construct approved dwellings;. -of pabn~en ~:; :::r!e;;-nin en te bouwen; 
(b) to lel!-d money for the constructIOn approved, «b) g eld ~it te lenen vo! de aanbouw Van goed,gekeurde 

dwelhngs; g. • 
womngen .. 
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(c) to carry out approved schemes; 

(d) 	 to lend money to enable a,pproved schemes to b(· 
calTied out; 

and such local authority may borrow the money for any of 
the purposes aforesaid either from the administrator in accord
ance with and on terms and conditions prescribed by this Act 
or from any other source whatever on terms and conditions 
prescribed by the administrator. 

Es 	 bli h 3 d . . . .. 
ta a - ". (!) An a mmlstrator may, m respect of hiS provmce, 

.~~~n~floans estabhsh a housing loans fund an.d may,. from such fun~,. ad-
fund. vanc~ moneys to any local authorlt~, subJect to the prov~slOns 

of thl.S Aet, for the purpose of enablmg suc~ local au~horIty to 
e:cerClse any of the powers conferred u.pon It by sectlOn jive or 
s~x. Any moneys so advanced are heremafter referred to as an 
advance. 	 , 

(0) goedgekeurde schema's nit to voeren~; 
(d) geld uit te lenen om de uitvoering van goedgekeurde 

schema's mogelik te maken; 
en zodanige plaatselike autoriteit kan voor een van de voor
melde doeleinden het geld opnemen Of van de administrateur 
vol gens en onder de bedingen en voorwaarden door deze Wet 
voorgeschrevell, Of van welke andere bron ook onder de 
bedingen en voorwaarden door de administrateur voorge
schreven. 

3. (1) Een administrateur kan, ten aanzien van zijn pro- Oprichting
vincie een leningsfonds voor woningbouw oprichten en hij va~ een 

kan, ~et inachtneming van de bepalingen van deze Wet, uit ~~~~~!~~~ 

dat fonds aan een plaatselike autoriteit geld voorschieten boUVl. 


ten einde deze in staat te stellen de bevoegdheden, bij artikel 

vijj of zes aan haar verleend, uit te oefenen. Aldus voor
geschoten gelden worden hierna een voorschot genoemd. 


(2) Het kapitaal van een leningsfonds voor woningbouw 
(2) The capital of a housing loans fund shall consist of such bestaat nit de fondse? door het Parlement van tijd tot tijd 

moneys as Parliament may from time to time appropriate for voor. ~at doel beschlkbaar gesteld .. OP. aa~vraag van een 
that fund. The Treasury shall, on the reqnisition of an ad- adnll111st~.ateur b.etaalt d~ Thesa:lfle Ult dIe fondsen voor 
ministrator, issue from such moneys as may be available the zover Zl~ beschikbaar zI~n het III de aanvraag genoemde 
amount specified in the requisition, and every such amount bedrag mt, en ~lk zodB:~lg bed~~g draagt rente op de voet 
shall bear interest at such rate as the Treasury may from time door de ThesaurI~ van tl]d to~ tIJd bepaald, 
to time prescribe, (3) De Thesaurle kan de bwzonderheden van het beheer 

. . . 	 en de terugbetaling van zulk een leningsfonds voor woning
(3) The Treasury may prescrIbe the details of management bouw bepalen alsmede de methode volgens welke de rekeningen 

~nd r~payment of any such housing loans fund and the method van zulk een' fonds gehouden moeten worden. 
m which the accounts of such fund shall be kept. (4) Enig verlies van kapitaal of rente, dat uit de transakties 

. , . . 	 van een leningsfonds voor woningbouw voortsprniten mocht, 
(~) Any loss of ~apltal or mterest arIsmg out of th~ trans- wordt door het provinciale inkomstefonds van de betrokken 

actIO,ns ,of any housmg loans fund sh~ll be a charge agamst, the provincie gedragen: Met dien verstande dat een aldus opge
provmClal revenue fund of the provmce concerned: PrOVIded bracht verlies niet geacht wordt normale of terugkerende nit
that any loss so ?harged shall not be deemed to, b,e normal or gaven te vertegenwoordigen bij het bepalen van de subsidie 
r~current expenditure for t~e pu:pose of deternll~mg the sub- welke aan zulk een provincie betaald moet worden overeen
sldy p~yable to su~h provm~e Ill. accorda~ce With any Act komstig een wet die de Financiele Verhoudingswet, 1913, 
amendmg or extendmg the FmanClal RelatlOns Act, 1913. wijzigt of verlenit, 

. . 4 	 ' . . 4. (1) Een voorschot moet door de plaatselike autoriteit Voor-
ConditIOns • (1) An advance shall be repaId by the local authOrIty m t b t Id d . ulk 't h fd t waarden
of advances h' t 1 f' . 1 t h ' h . erug e aa wor en In z e paalemen en van 00 Born, e- d 
ill SUc illS a menta 0 prInClpa oget er Wit Illterest on any t t . b ddt 't fb t aId is op waaron er 
o oca:. amount remaining unpaid on such dates as may be pre- zame~ me ren e op emg ,e, rag a me a e a , voor

authOrities, 'b d b th d . 't t' h e b t . h 11 zodalllge datums als de admllllstrateur voor elk geval bepalen schotten ~ 
s~n e . ~ f e a nums ra orf l~ eac cr , u III no case s a mocht, maar in geen geval mag het tijdperk voor de terug- plaataellke 
~ e peno or repayment 0 t e tota amount advanced and b t Ii van h t total voorschot met rent erop vi]' ftig 'aren autoriteiteJ
Illterest thereon exceed fifty years, 	 e ba ng e e , e, ] veratrekt 

te 	 oven gaan. worden. 
(2) The security for repayment of an advance and interest (2) De zekerheid voor de terugbetaling van een voorschot, 

thereon shall be all the revenues and assets of the local autho- met rente erop, bestaat uit 11.1 de inkomsten en bezittingen 
rity. van de plaatselike autoriteit. 

. _ 	 ,(3) De rentevoet, door een plaatselike autoriteit te betalen op 
(3) The rate of I,nterest payable by a local authorIt~ on an een voorschot ingevolge artikel drie verstrekt, mag de rentevoet 

advance under sectIOn three shall not exceed the rate of lllterest bij sub-artikel (2) van dat artikel bepaald niet overschrijden. 
prescribed under sub-section (2) of that section.. T' 	 ' ,

5. Nlettegenstaande tegenovergestelde bepahngen van een Aanbouw 

Const~ction 5. Anything to the contrary notwithstanding in any law wet die de bevoegdheden van ~laatselike. a~toriteiten bepalen !:!ingen e 
of dwellings prescribing or limiting the powers of local authorities any local of beperken, kan een plaatsehke autoriteIt- uitvooring 
and carrying authority may- '(a) uit de voorschotten door de administrateur aan haar van 
ou~ of b 
~~c:Fes Y 
authorities. 

Loans by 
localauthorities. 
for the 
construction 

(a) 	 out of advances made to it by the administrator or out 
of moneys otherwise borrowed by it under this Act, 
construct approved dwellings and carry out approved 
schemes within its area of jurisdiction; and 

(b) 	 sell or let on conditions prescribed by the adminis
trator, any dwellings constructed by it whether the 
construction was under the power of this Act or 
any other law, 

. 	 . . . 

verleend of uit gelden door haar op andere wijze schema's 
krachtens deze Wet enomen, goedgekeurde wo- dfor lik 
ningen bouwen en goe eurde schema's uitvoeren, ~u~~~fteit:I 
binnen haar rechtsgebied; en 

(b) 	 gebouwen, door haar gebouwd onder de bevoegdheden 

door deze Wet of een andere wet verleend, verkopen 

of verhuren onder voorwaarden door de admini
strateur bepaald. 

}Iet de goedkeuring van de administrateur kan een plaatse
like autoriteit, buiten haar rechtsgebied, grond kopen en 

WIth the approval of the adnumstrator a local authOrIty goedgekeurde woningen bouwen of goedgekeurde schema's 
may acquire land and construct approved dwellings or carry uitvoeren. 
out approved schemes outside its area of jurisdiction. 6. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van Leningen 

een wet die de bevoegdheden van plaatselike autoriteiten door 
. 6"(1) Anything to the contrary notwithstanding in any law bepalen of beperken, kan een plaatselike autoriteit nit de ~iI~at~:I;~: 
prescribing or limiting the powers of local authorities, any local door de administrateur aan haar verleende voorschotten of v~o~rld: r 
authority may, out of advances made to it by the administrator nit de door haar krachtens deze Wet opgenomen aanbouw 
or out of moneys borrowed by it under this Act, lend gelden aan een maatschappij, vereniging of persoon geld van, 

of dwellings, money (herei:qaftet called a housing loan) to any company, uitlenen (hiema. een lening voor woningbo'\lW genoemd) :no~mgen.
etc,' 	 , ... 
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society or person for the purpose of enablilli such company, 
society or person

(a) 	 to construct approved dwellings within the area of 
jurisdiction of such local authority; or 

(b) to carry out therein an approved scheme. 

Provided that a local authority shall not grant a housing
loan. 

(a) 	 to any company or society unless its articles of asso
ciation or constitution forbid it to declare or other
wise divide profits amongst or for the benefit of its 
members at a higher rate than may be prescribed by 
the administrator; or 

(b) 	 to any person who does not satisfy the local authority 
that he is not the owner of any other dwelling suit
able for his occupatio~, an~ that he intends to. occupy 
pers~nally t~e dw~lhng m respect of whICh the 
housmg loan IS apphed for. 

(2) The proportion that a housing loan shall bear to the 
estimated cost of an approved dwelling or approved h 
h 11 b 'b d b th d" t t sc eme 

s a e as prescn eye a mlms ra or : 

Provided that for a period of two years after the commence
ment of this Act a housing loan of an amount not exceeding 
ninety per cent. of the full cost of an approved dwelling or an 

ten einde zulk een maatBchappij, vereniging of persoon in 
staat te stellen

(a) 	 goedgeke.urde woningen te bouwen binnen het recllts
gebied van die plaatselike autoriteit; of 

(b) daarin een goedgekeurd schema uit te voeren: 
Met dien verstande dat een plaatselike autoriteit geen lening 

voor woningbouw mag toestaan
(a) 	 aan een maatschappij of vereniging, tenzij de statuten 

of konstitutie ervan verbieden dat winst tegen een 
hoger percentage dan mocht worden voorgeschreven 
door de administrateur verklaard of op andere wijze 
verdeeld wordt onder of ten behoeve van haar leden; of 

(b) 	 aan een persoon, die de plaatselike autoriteit niet 
overtuigt dat hij niet de eigenaar is van enige andere 
woning die voor zijn bewoning geschikt is en dat hij 
van plan is de woning, waarvoor de lening voor 
woningbouw aangevraagd wordt, zelf te bewonen. 

(2) De verhouding, waarin een lening voor woningbouw 
tot de geraamde kosten van een goedgekeurde woning of 
goedgekeurd schema, moet staan zal zijn zoals door de 
administrateur bepaald : 

M 	 d' d d .. k . 
et len verstan e at voor een tIJdper van twee Jaren na 

de inwerkingtreding van deze Wet een lening voor woningbouw 
voor een bedrag niet tebovengaande negentig percent van de 

volle kosten van een goedgekeur~e woning ~~ goedgekeurd 
schema, welke de ger~amde kosten met overschn]den,. verstrekt 
kan worden ten aanZIen van een goedgeke~rde ,,:omng of een 

approved scheme, not exceeding the estimated cost, may g?edgekeurd.~chema, met d~ aanbouw ?f Ultvoermg waarvan 
be made in respect of an approved dwelling or an approved bmnen dat tIJdperk een begm gemaakt IS. 
sc.he~e the -co~struction or carrying out of which is begun (3) Eij elke lening vOor woningbouw, aan een individuele 
Wlthm such penod. persoon verstrekt voor het bouwen van een woning,moet onder 

andere als voorwaarde worden gesteld dat, niettegenstaande 
(3) It shall be a condition (inter alia) of every housing loan het volle bedrag van de lening, te zamen met de rente 

made to an individual person for the construction of a dwel- erop, terugbetaald wordt en het verband ten gunste van de 
ling that notwithstanding that the total amount of the 10an'IPlaatselike autoriteit wegens de afbetaling geroyeerd wordt, 
together with all interest thereon, is repaid and the mortgage die persoon binnen de tijd van vijf jaren na de datum van de 
bond in favour of the local authority is cancelled by reason oflegistratie van zulkeen verband die woning niet verkopen mag 
such repayment, such individual shall not sell the dwelling withinitenzij hij eerst aan de plaatselike a utoriteit de woning te koop 
a period of five years after the date of the registration of suchlaangeboden heeft. Deplaatselike autoriteit kanna het aanbod 
mortgage bond, unless he has first offered it for sale to the local Ide woning kopen tegen een tussen haar en de persoon overeen 
authority.. The local ~uthority may upon such off~r purchase1te konwn prijs; of bij gebreke hiervan kan de admi,nistrateur 
such dwelhng at a price to be agreed between It and such :een schatter aanstellen om te zamen met een door dIe persoon 
individual person, or failing agreement, the administrator!benoemde schatter.de koopprijs vast te stellen. Kunnen de 
may appoint a valuer to act jointly with a valuer nominatedlschatters het niet eens worden, dan moeten ze samen een 
by such individual to fix the purchase price. If such valuersiarbiter benoemen, wiens beslissing afdoende zal zijn. 
are 	unable to agree they shall mutually appoint an arbitrator I D lk d h tt d b't t btl f . 
whose decision shall be final. The fees payable to each valuer e aan e '. er sc a ers en e ar .1 er e . e ~ en ..oOl~n 

d th rb't t h 11 b b q 11 b h . d' 'd I worden door dle persoon en de plaatsehke autontelt gehJkehk
and th \ a 11 rathor.~ a u\ sorne 1ua Yff y ~uc bm IV! u; .. gedragen. Tenzij zulk een aanbod aan de plaatselikeautoriteit 
~n th ! oct a: ~~~ y. d ~ e s ;~c .~n 0 e~ ~s thee: n:t e:gemaakt en door haar geweigerd is, is de verkoop van de 
o 	 e oca au hon y an re u~e y 1. ' a sa e 0 e we. I~ ]WOning aan een ander persoon, onder de omstandigheden en 

to any other person shall not, m the 6ucnmstances and wlthlD b' h t t"d k d 't ht ld'
the period aforesaid, be valid. lDnen e 1J per voornoem, me rec sge Ig. 

I (4) Een lening voor woningbouw moet aan een plaatse
(4) A housing loan shall be repaid to the local authorityllike autoriteit worden terugbetaald, ~n zulke paaieD?-enten 

in such instalments of principal, together with interest on any ivan hoofd,som, tezamen .met rente op enlg bedrag d~t .met af
amount remaining unpaid, on such dates as may be prescribedlbetaald IS, op zodamge ~~tums als de admlmstrat~ur 
by the administrator but the period for repayment of the[bepalen mocht, maar het tIJd.perk voor de terugbetal~ng 
total amount of the loan and interest thereon shall not van het totale bedrag van de lenmg, met rente erop, mag met 
exceed

(a) forty years lD the case of a company or society; 

(b) twenty years in the case of any person. 

(5) A housing loan shall be secured by a first mortgage over 
the land on which the dwelling is to be constructed or is situate 

langer zijn dan
(a) 	 veertig jaren in het geval van een door de admini

strateur goedgekeurde maatschappij of vereniging; 
(b) twintig jaren in het geval van een perBoon. 

(5) Een lening voor woningbouw moet verzekerd worden 
door een eerste verb and op de grond, waarop de woning zal 
wordengebouwd of reeds staat, of (naar het geval moge 
zijn) op de grond, die voor het goedgekeurde schema ver

or (as the case may be) over the land acquired for the approved kregen is, te zamen met al de gebouwen en verbeteringen 
scheme together with all the buildings and improvements on op zodanige grond, en door zodanige- verdere zekerheid of 
such land, and on such further security or on any other '1ndere zekerheid als de administrateur voor elk geval bepalen 
security, as the administrator may, in any case prescribe. mocht. 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 

http:schatter.de


xxvi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH AUGUST, 19~. 

(6) The rate of interest payable to a local authority on a (6) De rentevoet door een plaatselike autoriteit op een 
housing loan shall not exceed the rate of interest prescribed lening voor woningbouw te betalen mag de rentevoet, bepaald 
under sub-section (2) of section three, and such loalll~ or in- ingevolge sub-artikel (2) van artikel drie, niet overschrijden 
.talments thereof shall bear interest from the date of issue. en zulke leningen of paaiementen daarvan zullen rente dragen 

vanaf de datum van uitgifte. 
, 

(7) For the purposes of this section the period of repayment i (7) Voor de doeleinden van dit artikel wordt het tijdperk van 
of the principal shall be calculated from the date on which theterugbetaling gerekend van de datum waarop het laatste 
last instalment of the loan is paid over by the local authOrity!paaiement van de hoofdsom van de lening door de plaatselike 
to the borrower. autoriteit uitbetaald is aan de lener. 

7. (1) No advance shall be made by an administrator to al
r 

7. (1) Geen voorschot wordt door een administrateur aan Voor
for local authority and no housing loan shall be granted by a loca11een plaatselike autoriteit verstrekt en geen lening voor woning- wa.a.rd~~ 
obtaining authority except upon a written application accompanied by \bOUW wordt door een plaatselike autoriteit toegestaan dan ;~~~/ 

Conditione 

advances such particulars as may be prescribed by the administrator. op schriftelike aanvrage, vergezeld van zodanige biezonder- vanand housing heden als de administrateur bepalen mocht. 	 schottenloans. I 	 leningen 

I 	
voor 

(2) An advance or housing loan may be made in instalments (2) Een voorschot of lening voor woningbouw kan in woning
and in such case the aggregate of all instalments shall not at any paaiementen worden verstrekt, en in zulk een geval mag bouw. 
particular date exceed the aggregate amount represented by het gezamenlike bedrag van aIle paaiementen op een bepaalde 
the value of the progress made with a dwelling or scheme at that datum niet meer bedragen dan het gezamenlike bedrag, 
date. Where any part of the advance or housing loan is to be vertegenwoordigd door de waarde van de vorderingen die 
applied to the purchase of a site for an approved dwelling or met een woning of schema op die datum gemaakt zijn. Wan
approved scheme the amount of the purchase price may be neer een gedeelte van het voorschot of de lening voor woning
included in the amount of any instalment. Such value shall be bouw aangewend worden zal voor de aankoop van bouw

dwelling or an approved scheme within the period I 
specified for its completion; or i 

woning 
de tijd 

of goedgekeurd schema te maken binnen 
voor ueszelfs voltooiing bepaald; of 

(d) fails to comply with any condition on which the ad
vance or any instalment thereof was made, 

(d) verzuimt te voldoen aan een voorwaarde waaronder 
een voorschot of paaiement er uit verstrekt is, 

the a.dministrator may proceed to recover the amount already kan de administrateur overgaan het bedrag alreeds geleend 

certified by a person designated by the administrator. 

(3) Before approving of any scheme the administrator may 
require the local authority in whose area it is intended t~at 
such scheme shall be carried out to make reasonable provisIOn 
for dwellings for the poorest section of the population in-
eluding the coloured and native people. 

Remediel! 8. If a local authority to which an advance or an instalment 
a.gainst thereof has been made by an administrator-
local 
authorities. 

(a) 	 fails to pay the amount due in respect of interest on the 
advance or on any instalment, or fails to repay the 
amount of any instalment of principal on the due 
date; or 

(b) 	 has not applied t.he whole of any instalment of the 
advance to the specific purpose for whi~h it was made; 
or 

(0) fails to make reasonable progress with an approved 

lent together with interest due thereon

(i) by action in a competent court; or 

(ii) 	by declaring that any revenues of the local authority 
shall be applied to payment of the amount so dU6 
and by appointing a receiver who is hereby authorized 
to collect so much of such revenues as will discharge 
such amount and pay over the same to the ad
ministrator; or 

(iii) 	by levying a. special rate upon all rateable property 
within the area of jurisdiction of the local authority; 

terrein voor een goedgekeurde woning of goedgekeurd schema, 
kan het bedrag van de koopprijs begrepen worden in het 
bedrag van een paaiement.Zodanige waarde moet ge
certificeerd worden door een persoon door de administrateur 
daartoe aangewezen. 

(3) Voordat een schema door de administrateur goedgekeurd 
wordt, kan hij van de plaatselike autoriteit, binnen het gebied 
waarvan het de bedoeling is het schema uit te voeren, verlangen 
dat redelike voorziening gemaakt wordt voor woningen voor 
het armste deel van de bevolking, met inbegrip van de 
kleurlingen en naturellen. 

8, Indien een plaatselike autoriteit waaraan een voorschot Reoht8
of een paaiement eruit, door de administrateur verstrekt is"":' roiddeJen 

tegen 
(a) 	 verzuimt enig bedrag, uit hoofde van rente op het pls.a.ts&Iike 

voorschot of op een paaiement vei'schuldigd, te 
betalen, of verzuimt het bedrag van een paaiement 
of hoofdsom op de vervaldag terug te betalen:'; of 

(b) 	 het gehele bedrag van een paaiement van het voor
schot niet aangewend heeft voor het bepaalde doel 
waarvoor het verstrekt is; of 

(c) verzuimt redelike vorderingen met een goedgekeurd8 

tezamen met de rente erop terug te vorderen- ' 

(i) door middel van een aktie in een bevoegd hof; of 

(ii) 	door ~e .verklaren dat inkomsten van .een plaatselike 
autontelt aangewend zullen worden voor de afbetaling 
van het aldus verschuldigde bedrag en· door een· 
ontvanger te benoemen die hierbijgemachtigd wordt 
om zoveel van die inkomstcn te innen als benodigd 
mocht zijn voor de voldoening van dat bedrag en het 
aan de administrateur uit te betalen; of 

(iii) door 	 een speciale belasting ttl hefi'en op aIle be
lastbare eigendommen binnen het reahtsgebied van 
de plaatselike autoriteit; 
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~mediee 
local 

thorities 
ainst 
rsons 
whom 

,using 
tUS 
IJ,nted. 

or by all three or any two of such methods of recovery and th of door alle drie of twee van die wijzen van invordering; 
administrator'! certificate shall be evidence of the amount due en het certifikaat van de administrateur strekt tot bewijs 
by the local authority I!mbject to an appeal to the Minister van het door de plaatselike autoriteit verschuldigde bedrag, 
whose daciaion .hall b. final. behoudenil beroep op de Miniiltir, wienl beslissing afdoende 

zal zijn. 

9. (1) If a person to whom or 8. company or society 9. (1) Indien een persoon of een maatschappij of vereniging R~cht8-
to which a housing loan has been granted by a locallaan wie of waaraan een lening voor woningbouw door een mlddelen 

vanauthority plaatselike autoriteit toegestaan is- plaatseIike 
autoriteiten 

(a) verzuimt enig bedrag, uit hoofde van rente op het tegen(a) fails to pay any amount due in respect of interest on I 	 . hId' d personen aan voorschot 0f oP. een versc U II? ' the loan or on any instalment thereof or fails to repay 
the 	amount of any instalment of principal on the 
due 	date; or. 

(b) 	 has not applied the whole of any instalment of the 
loan to the specific purpose for which it was 
granted; or 

(II) 	 fails to make reasonable progress with an approved 
dwelling or approved scheme within the period speci
fied for its completion; or 

(d) 	 fails to comply with any condition on which the loan 
or any instalment thereof was granted; or 

(e) becomes insolvent, or is placed in liquidation, 

't Tt 'th d tth 	 1 1 the oca au on y maJ , eI er procee 0 
amount already lent together with the 
thereon, by action in a competent court or, 
three months' notice by prepaid registered 

paalement te wie Ieningen 
betalen, of verzUlmt het bedrag van een paalement voor woning
of hoofdsom op de vervaldag terug te betalen; of bouw 

toegestaan 
(b) 	 het gehele bedrag van een paaiement van de lening zijn. 

niet aangewend heeft voor het bepaalde doel waar
voor het toegestaan is; of 

(0) 	 verzuimt redelike vorderingen met een goedgekeurde 

woning of goedgekeurd schema te maken binnen 

de tijd voor deszelfs voltooiing bepaald; of 


(d) 	 verzuimt te voldoen aan een voorwaarde waaronder 

de lening of een paaiement eruit toegestaan is; of 


(e) 	 insolvent verklaard wordt, of in likwidatie geplaatst 

wordt, 


kan de plaatselike ~utoriteit of het reeds uitgeleende bedrag 
tezamen met de daarop verschuldigde rente, door een aktie 
in een bevoegd hof invorderen of zij kan, na kennisgeving 
van drie maanden per gefrankeerde en geregistreerde brief 

th ,geadresseerd aan zodanige persoon aan diens laatstbekende 
.retcovetr d e woonplaats of kantoor of bezigheidsplaats, of in het geval
In eres ue 	 h .. f . . h k 
after giving ,::"an een. maatsc appI] 0 veremgmg a~n et aJ?-toor ervan, 

letter ad~ door m~ddel van een door haar m. geschnfte daartoe 
dressed. to such person at his last known place of gemachtIgde ambtenaar en zonder . vonms of bevel van h~t 
abode or office or business, or in the case of a company or hof de gr?nd of het g.ebouw dIe 0'£ dat. tot zekerheld 
society at its office, the local authority may by an van de le~ng bezw~a~d IS, betreden ~n b~ZIt ervan nemen 
officer authorized in writing by it and without obtain- De plaatsehke autontelt kan, na kenmsgevmg van haar voor
ing any judgment or order of the court, enter upon and take Inemen om t~ verkope~, beke~dgemaakt .twe~maal per ~~ek 
possession of the land and premises on which the loan was Ig~durende dne weken m een In ~aar geb~~.d m o~loop .z:I].nd 
secured; and may, after notice of intention to sell, publishedlmeuwsblad, _de g~ond ~?, het gebouw 1] pubheke veIling 
in a newspaper circulating in its area twice a week forl of na pUbheke InSChn]Vlllg verko:f>en e.n aan de koper 
three weeks, sell, by public auction or after public tender, theloverdra~en en een goede en geidige tltel daarvan ver
said land and premises and transfer it to the purchaser andjlenen, ,mettegenstaand,e dat de grond ~n het ~e~ouw sedert 
give a good and,valid title ~hereto notwithstanding tha~ such de ,temng verzekerd IS overeenkomstig sub-aI.~Ikel (5) van 
land and premIses may, SInce the loan was secured In ac- artlkel zes met verban~ bezwaard mochten ZI]IL ten gunste 
cordance with Bub-section (5) of section six, have been van een ander persoon . 
hypothecated in favour of some other person: 

Met dien verstande dat ingeval de grond en het gebouw 
., . aldus met verband bezwaard mochten zijn de plaatselik& 

ProVIded that ~f the land and P!emiSeS are so hypothecate.c autoriteit van dit haar voornemen per gefrankeerde en geregi
the local authonty shall transmIt to the ~ortgagee at hIS streerde brief drie weken v66r de voor de verkoop bepaalde dag 
last known abode or office or place ?f busmess .three, weeks kennis geven moet aan de verbandhouder aan zijn laatst~ 
before the d~te, fixed.for the sale, notIce by prepaId regIstered bekende woonplaats of kantoor of bezigheidsplaats. 
post of such Its mtentIOn. 

(2) Indien zulk een woning niet voltooid wordt, kan de 
plaatselike autoriteit in haar diskretie dezelve, v66r zulk een 

(2) If any such dwelling is not completed the local authority verkoop, voltooien, De opbrengst van zulk een ver
may in its discretion complete the same before such sale. The koop moet worden aangewend ter afbetaling van alle 
proceeds of such sale shall be applied in payment of all sums due aan de plaatselike autoriteit verschuldigde bedragen, met 
to the local authority, including the cost of completing any inbegrip van de kosten van de voltooiing van een 
dwelling and of the sale; and the balance (if any) shall be paid woning en van de verkoop; en het eventulile saldo wordt 
to the person to whom or company or society to which the uitbetaald aan de persoon of maatschappij of vereniging 
housing loan was made or to any other person who is the aan wie of waaraan de lening voor woningbouw verstrekt 
legal representative thereof or is otherwise entitled to is of aan een ander persoon die als wettige vertegenwoordiger 
receive such balance. daarvan of anderszins gerechtigd is zodanig saldo te 

ontvangen. 

(3) A local authority may itself purchase and take transfer (3) Een plaatselike autoriteit kan zelf een woning, verkocht 
of any dwelling sold as aforesaid and treat the same as if it had als voornoemd, kopen en transport ervan nemen en dezelve 
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been constructed by the local autho~ity ~nder this Act, and no behandelen alsof ze door de plaatselike autoriteit krachtens 
transfer duty, stamp duty or reglstr~tIOn charges shall be deze Wet gebouwd was, en geen hererechten, zegelrechten 
payable on transfer to the local authonty. of registratiefooien worden bij de overdracht aan zulk ef'n 

. 	 plaatselike autoriteit betaald. 
(4) The regIstrar of de~ds .con?erne~ is hereby. authorized to (4) De betrokken registrateur van akten wordt hierbij 

make the necessary ~ntnes m hIS r~glster. and SIgn any doou- gemachtigd om de nodige aantekeningen in zijn register te 
menta necessary to gIve effect to thIS sectIOn. maken' en dokumenten, welke voor de uitvoering van dit 

artikel nodig zijn, te tekenen. 

GROND. 

LAND. 
10. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde wettelike be- Be·l'oegd!llei,d. 

Power of 10. (1) Anything to the contrary notwithstanding in any p~lingen kan de G:0ever~eur-generaal aan plaatselike autori- van 
Governor law contained the Governor-General may from time to time telten of aan een m artlkel zes omschreven maatschappij of Goeven~eur
General ~rant t.o loc~l authorities or to any company or society described v.ereniging '. van tijd tot tijd Kroongrond toekennen ten ~~;~~;ro~~to make 

m sectIOn s~x any Crown land for the purpose of providing sites emde .terremen te versc.ha~en voor een goedgeke~rd schema: too tegrants of 
Crown land. 	 for an approved scheme: Provided that if and when the Met dl~n verstande dat, mdlen en wanneer de womngen welke kennen. 

dwellings forming part of the scheme are sold, the value of deel Ultmaken :van het. schema verkocht worden, de waarde 
the land attached to such dwellings (which value shall be van aan zodamge wonmgen verbonden grond (welke waarde 
as.ce.rtained by a sworn appraiser to be appointed by the be:pa~ld wordt door een door de Minister van Landen te benoeme.n 
Mmlster o~ Lands) shall be paid into the Treasury for credit to beedigde wa~rdeerder) betaald wo~den moet aan de Thes~une 
the Consohdated Revenue Account: Provided further that for op het. kredlet van de Gekonsohdeerde Inkomsterekenmg: 
th~ p'riod during w~ich rents accrue in respect of dwellings Met dlen :,erstande voorts dat voor h~t tijdperk gedurende 
bUllt on such land, mterest at the rate prescribed under sub- het~elk Ult hoofde van op zodamge grond gebouwde 
section (2) of section three on the capital value of the land wonmgen hu~rgelden opkome~, rent~ tegen de voet, inge
attached to each such dwelling shall form a first charge against volge sub-artlkel (2) van ar.tlkel d~~e bepaald, op de kapi
such acc.rued rents and shall be. paid into the Treasury quarterly taalwaarde van de aan zodamg~ wonmg verbonden grond een 
for credIt to the Consolidated Revenue Account. eerste last vormen zal op dIe opgekomen huurgelden en 

driemaandeliks betaald worden moet aan de Thesaurie 
The Minister may set apart any portion or portions of such op het ~r.ediet van de Gekonsolideerde Inkomsterekening. 

land for parks, recreation grounds and other public require- De Mmlster, kan een gedeelte of gedeelten van zodanige 
ments. grond voor parken, ontspanningsgronden en andere openbare 

behoeften uithouden. 
(2) A description of the site of any land granted under this . (2) E~n beschrijving van de ligging van krachtens 

sectIOn, the name of the grantee, the conditions of the grant dlt ~~tlkel toegekende grond, de naam van. de recht
and the date thereof shall be notified in the Gazette as soon as verkn]gende, de voorwaarden van de toekenmng en dc 
possible after the grant is made. dagtekening daarvan worden in de Staatskoerant bekend 

gemaakt, zodra mogelik nadat de toekenning geschied is. 
Powers of n. Anything to the contrary notwithstanding in any n. Niettegenst,a9,nde teg,en?vergestelde wettelik~ bepalingen Bevoegd
local law, a local authority may, with the approval of the kan een plaatsehke autontelt, met de goedkeunng van de heden ,:an authorities Governor-General, acquire for anv purposes of this Act by Goeverneur-generaal en voor een van de doeleinden van platat~tel~kteto . 1 	 .' d W b" k . d . f d au on el en
~:tJof~~a~~e ~~ u~tary.~~.comhulsory pu~c~as~ ad~y.land or interest in l~nd ez\ 1et" .1] oo~ m k ~~ mm~~ 0 t e twont~n, t:o~d of om grond 
purposes of sBI ufue ":1. m ht. e area 0 ]uns lCtIOn of such authonty. een e ang mtgr.otn' verln]gen, Vlnnedn e .. re.~ sge dlek >:an ~OO[ .d~ 

lk t 	 1thiil Act. e orel grvmg IS approva1 to the acquisition of land by zu ~ent au kor~. el ge egen. d door at.dlI] Zl]n goe eurmg v~~ e~~z:n 
co~pu sory purchase the Governor-General shall first be voor ever n]gen van gron oor ml del :van gedwongen Wet te 
satlsfie~ that the loc.al authority has no other land available koo,? geeft, moet de Goeverneur-~e~eraal zlCh eerst ver- onteigenen; 
and sUltable and IS unable to acquire it by voluntary g~wlssen ,dat. de plaa.tsehke autontelt . geen andere grond, 
purchase on reasonable terms and shall further be satisfied dIe geschlkt IS, beschlkbaar heeft en met door middel van 
that the land proposed to be acquired compulsorily is suitable k~op in d~r minne op redel~ke termen verkrijgen kan; en 
for the purposes of this Act. hI] moet zlCh verder vergewlssen dat de grond, waarvan de 

gedwongen verkrijging voorgesteld wordt, zich voor de doel-
In default of agreement with the owners of the land or the einden van deze Wet leent. ' 

holders of interests therein there shall be applied the provisions Bij gebreke van een schikking met de eigenaren van de 
of the l~w. in force in the province concerned, relating to the grond of. de houders van belan~en. daarin, gelden ~~ bepalingen 
expropnatIOn of land for any purpose for which the Govern- van de m de betrokken provmCle van kracht zl]nde wet op 
ment or a local authority is by such law authorized to ex- de onteigening van grond voor doeleinden waarvoor de Regering 
propriate land or interests therein, and, if in any province of een plaatselike autoriteit door zodanige wet gemachtigd 
there is no such law, the provisions of Ordinance No. 64 of 1903 wordt grond of belangen daarin te onteigenen. Indien in 
of the Transvaal and any amendment thereof shall mutatis een provincie geen zodanige wet bestaat, gelden mutatis 
mutandis apply. mutandis de bepalingen van Ordonantie No. 64 van 1903 

van Transvaal, met haar wijzigingen. 
~Pf~~tion 12. Aitythin.g to the ~ontrary notwithstanding in any law, 12. Niettegenst~ande teg~n?vergestelde wettelike ?epalingen, 
lands to the a l~cal authonty may, wIth the approval of the administrator, kan . e~n plaatseh~e autontelt, met de goedkeurmg van 

oses utlhze any part of any town lands vested in it for the con- admmlStrateur emg gedeelte van aan haar overgedragen gron~en voopurp . £ d' ' t d d d d b 	 doelemdenof this Act. structIOn 0 approved wellmgs or for the carrying out of s a sgron en .aanwen en voor e ~an o~w van goed- van deze 
approved schemes. gekeurde womngen of voor de Ultvoenng van goed- Wet. 

gekeurde schema's. 

ALGEMENE 	EN GEMENGDE BEPALINGEN.GENERAL AND MISCELLANEOUS. 

. .. '. 13. Een wet of verordening, die onbestaanbaar is met de Verorde
~!c~,-l~~:, to . ~3. A law or bye-law :vhlCh IS lllconsistent WIth the con- door de administrateur gestelde voorwaarden, waaronder een n~ngen, enz 
apply to dltIOns of a~proval prescnbed by the administrator in respect woning of schema goedgekeurd is, is voor zoverre die wet met va~l 

of any dwellIng or s~L h 11' f 't .. . f d' Id b b . . 	 toepassmg 0approved C.ueme sa,.m so ar as 1 IS mcomnstent, 0 veror enmg a us on estaan aar IS lllet van toepassing goedgekeurd 
sche~es and not apply to the approved dwelhng or scheme. op <le /itoedgekeurde woning of het goedgekeurde schema woningen
dwellIngs. 	 . en schema 

de van stads
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" Bye-law" in thislleetion includes any bye.law or regulation De uitdrukking "verordening" in dit artikel betekent 
made by a local authority and in force in its a.rea of jurisdiction. tevens een verordetring of regulatie door een plaatselike 

a.utoriteit uitgevaardigd en in diens rechtsgebied van kracht. 
. . 	 14. (1) De Thesaurie kan aan een administrateur voor- Aankoop

Purehaseof 14. (1) The Treasury may make advances to an admlmstrator schotten verstrekken om voorraden bouwmateriaal en van bouw-
Juilding 
Itocks and tfo purc~as~ or provide.stoc~s of buildding mll~terials ~nd fi.tti~gs " fittings" te kopen of te verschaffen voor gebruik bij de :~:r=~aaL 
naterial. or use m t e constructIOn 0 approve dwe mgs or t e carrymg aanbouw van goedgekeurde woningen of de uitvoering van 

out of approved schemes under this Act. goedgekeurde schema's onder deze Wet. 

(2) De administrateur kan, op aanzoek van een plaatselike 
(2) :From such stocks the administrator may, on applies- autoriteit, van zodanige voorraden ~an d~zel:e. doen uitreike~, 

t · b I I th't . t b d t 't zullende de waarde van zodamge mtrelkingen aan dieIOn V anv oca au on V, cause Issues 0 e rna e 0 1, . "d' d d I f h
"I . f h' - b' d b't d t h I I plaatsehke autontelt ge eblteer wor en a so een voorsc otthe . va ue 0 suc Issues elng II 1 e 0 sue oca b d d' d d d d" t t
't 'f d t th t f h I h d ten e r~ge van zo amge waar e oor e a lUlms ra eur authon y as 1 itil a vance 0 e amoun 0 suc va ue a d I I'k "k ht d W t t kt 

eve ' 't t t th I I th't d aan e p aatse 1 e autorltelt rac ens eze e vers re ' been rna d b th adlUlms ra or 0 e ooa au on y un er 
this Act. • 	 iwas, 

t (3) De plaatselike autoriteit bn Of zodanige uitgereikte 
voorraden krachtens de bevoegdheden door deze Wet verleend
I goedgekeurde woningen (3) The local authority may either utilize any issue of such zelf aanwenden bij de aanbouw van 

stocks in the construction of approved dwellings or in the carry- lof de uitvoering van goedgekeurde schema's, Of die voorraden 
ing out of approved schemes by itself under the powers of thilil opnieuw uitreiken aan maatschappijen of verenigingen 
Act or may re-issue such stocks to companies or societies omsch]'even in artikel Ze8 of aan personen in plaats van of 
described in section 8ix or to persons in lieu of or as part of a als deel van een lening voor woningbouw, door haar uit 
housing loan made by it under this Act the value of the stock t krachte van deze Wet verstrekt, zullende de waarde van de 
so re-issued being debited to such company, society or person aldus opnieuwuitgereikte voorraden aan die maatschappij, ver
as if it were a housing loan or part thereof made by the local eniging of persoon gedebiteerd worden alsof het een lening 
authority under this Act" voor woningbouw, door de plaatselike autoriteit uit krachte 

van deze .. Wet verstrekt, of een gedeelte van zulk een lening 
was. 

Powers 01 15. (1) Where it appears to the Minister that the provision 15. (1) Wanneer het de Minister blijkt dat de voor- Bevoegdheid 
~~~~~t:~ t~~ of dwellings within the area of jurisdiction of a local authority ziening van woningen binnen het rechtsgebied van een plaat- van Minister 
construction is?~ is likely to be delayed by a deficiency of labour or, ma~erials 3elike autoriteit vertraagd wordt ~f waarschijnlik vertr?,agd b:wd~:n. 
of works and anslllg out of the employment of labour or materIals m the worden zal door gebrek aan arbeldskrachten of matenalen werken en 
buildings construction of any works or buildings, and that the construc- wegens het aanwenden van arbeidskrachten of materialen gebouwen t@ 

tion of those works or buildings is in the circumstances of the voor de aanbouw van werken of gebouwen, en dat de aan- verbieden. 
case of less public importance than the provision of dwelling bouw van die werken of gebouwen onder de omstandigheden 
accommodation provided for in this Act or similar accommo- van minder algemeen belang is dan de verstrekking van 
dation, the :M}nister may, by order, prohibit for such time woongelegenheid, waarvoor in deze Wet voorziening ge
and on such terms and subject to such conditions as he maakt wordt, of dergelijke huisvesting, kan de Minister 
may from time to time prescribe, and either in whole voor zodanige tijd en op zodanige termen en onder 
or in part, the construction of those works or buildingR, zodanige voorwaarden, door hem van tijd tot tijd bepaald, 

de aanbouw van die werken of gebouwen hetzij geheel of 
gedeeltelik, bij order, verbieden . 

.(2) If any person ::c~s in contravention of or fails t? comply (2) Indien een persoon. in strijd handelt met, of ,verzu~mt 
WIth any of t~e prOVISIOns of an or~er made under this sect~on te voldoen aan, de bepalmgen van een krachtens dlt artIkel 
he shall be gUIlty of an offence ,and hll;ble to a fine not e:x:~eedmg uitgevaardigde order, maakt hij zich schul dig aan een over· 
fifty pounds for every day durlllg WhICh the offence contlllues. treding en wordt, bij veroordeIing, gestraft met een boete 

van ten hoogste vijftig pond voor iedere dag, waarop de 
overtreding voortduurt. 

(3) In any action or proceedings for breach of a contract to k' f h d' 'ld h t 
construct anv works or buildings it shall be a good defence to the (3) In een a tIe 0 rec tsvor ermg, mgeste wegens e 
action or pr~ceedings to prove that due fulfilment of the con- verbreken van een overeenk0I?;st voor het bouwe,n van wer~en 
tract was rendered impossible by reason of an order having been of gebouwen, levert het bewljs dat de behoor,hke n,akolUl~g 
made under this section. van de, overeenkomst do~r een krac~tens dit a~tlkel UIt

gevaardigde order onmogehk gemaakt IS, een geldig verweer 
op tegen de aktie of rechtsvordering. 

(4) No order made under this section shall prohibit the (4) Geen order ingevolge dit artikel gegeven belet het voort
continued construction of.works or buildings, the actual con- zetten van de aanbouw van werken of gebou wen, met de 
struction whereof was commenced before the first day of werkelike aanbouw waarvan een begin gemaakt is voor de 
November, 1920. eerst~ dag van November 1920, 

16. Indien iemand zonder het schriftelike verlof van de Woningen 
plaatselike autoriteit daartoe of van de administrateur na niet te

dDwellings 16. If any person, without the permission in writing of the apphl als hieronder bepaald cen gebouw binnen het gebied wforben knot to be · f h d" I h . 	 'age ra en1 I hoca aut ~nty or 0 ,t e a mimstrator ,on appea as, ere~n· van zulk een plaatseIike autoriteit dat bij de inwerkingtreding of gebruiktdemolished 
after proVlded, d,e~ohsh~s ~r uses otherWise than for r~sIden~lal van deze Wet gebruikt werd VOOI' bewoning en dat naar het voor .andereor 11Sed for 

other 	 purposes any bUIldlllg Within t~e area of such auth0r1:ty ~hICh oordeel van de plaatselike autoriteit redelik geschikt was voor doelemden. 
purposes. 	 wa:s ~t the commencement ,of thIS Act So used, and whICh m the bewoning door mensen of zich redelik leende om daarvoor ge

opmIOn of the loca~ authOrIty was reasonably fi~ or, was reason- schikt gcmaakt te worden, afbreekt of voor een ander doel dan 
ably ~apable of bemg made ~t for human ,ha,bIta:tIOn, he shall voor bewoning gebruikt, maakt hij zich schuldig aan een 
be gUIlt! ~f an offe,nce and hable ou conVICtIOn III respect, of overtreding en wordt bij veroordeling ten aanzien van ieder 
each bUIldmg demohshed o~ so ,used to a, ~ne not excee~ng afgebroken of aldus gebruikt gebouw gestraft met een boete 
five hundred pou~ds or to Imp~sonment Without the optIOn van ten hoogste vijf honderd pond of met gevangenisstraf, 
of a fi ne for a pf'.rIod not exceedmg twelve months, zonder de keuze van boete, van'ten hoogste twaalf maanden. 
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Minister's 
power to 
prohibit 
export from 
Union of 
building 
materials, 

Central 
h0using 
board, 

,MInister's 
power to 
makeJ 
re~ulations. 

An appeal shall lie to the administrator against the refusal1 Op de administrateur kan geappelleerd worden tegen de 
of any local authority to grant such PQrmililion and the: weigering van een plaatselike autoriteit om zodanig verlof te 
administrator's decision shall be final. 	 Iv.~rlenen, zullende de beslissing van d. adminilltrateur a£doende 

,ZI]n. 

17. The 3'linister may by notice in the Gazette prohibit the! 17. De Minister kan, bij kennisgeving in de Staatskoerant, BeV~gdbeid 
export from the Union except on the authority of a permit i ~e uitvoer, van, bij het bouwen va!l gebo,uwen ge~ruikte en ~~r om 
issued by him, of materials used in the construction of buildingsi m de kenrusgevmg ,geno~mde ma~eflalen ,Ult de U;:ue, ~ehalve uitvoer van 
and specified in the notice, Any person who exports any I?P een" door hem Ultg~relkt pe~nllt, ,verblCden" voert,lCmand bo,:;, Ie 
material in contravention of such notice shall be guilty of aL ,m stfl]d met zodaruge kenrusgevmg mateflalen Ult, dan:n;IL dilL Un. 

k h" . h hId' 	 d' d b" rut e meoffence and liable on conviction to either of the punishments maa t I,] ZIC sc u Ig aan een ov~rtre mg en wor t, 1) te verbieden 
specified in the last precedinO' section, ,iveroordehng, gestraft met een van belde straffen omschreven 

" lin het onmidd~ll~k voorafgaande artikeL 

I 

18. (1) The 3'Iinister shall appoint a board (to be called thel 1~. (1) De Th:bmster kan een ra,ad onder de naa~ de centrale ~!~:leaad 
central housing board) of not more than five persons, includinglwonmgraad aanstellen, va? met mc?r dan VI]f per.B~nen, gr. 

. as far as practicable an architect and a municipal or sanitar waaro~d?r :oorz?ver ~ogelik een archltekt en een mUlllClpale 
, 	 y i of sarutalre mgerueur ZI] n. 

engmeer. 	 I 
I De Minister wijst een van de leden aan om voorzitter en 

The Minister shall designate one of the members to bel'een amb:~.naar in de publieke dienst om sekI"etaris van de 
chairman and an officer in the public service to be secretary raad te ZIJn. 
of the board. . (2) De leden van de raad bekleden hun ambt voor een 

',tijdperk van twee jaren of voor zulk een langer tijdperk ala 
(2) The members of the board shall hold office for a period:de Minister bepalen mocht. 


of two years or for such longer period as the Minister may decide, 

(3) De raad is verplicht, wanneer daartoe aangezocht door 

, de Minister, een administrateur of plaatselike autoriteit, een 

" ,(~) It shall be ~h,e duty of the board wh,ell reqUlred, by. the onderzoek in te stell en en verslag uit te brengen aangaande 

lYllmster, an admllllstrator, or local autho:-I~Y to enqUl:-e 1ll~0 de noodzakelikheid voor de voorziening van woningen in 

and report as to the neceS,slty for the provli'!lon of dwel~mgs III het gebied van een plaatselike autoriteit, en de raad kan op 

~h,e, ar~,a o,f a ,local authOrIty an~ the board may upon Its own eigen initiatief zulk een onderzoek instellen en daarover 

111ltIatlve ,ll:stltute su?h, an enqUIry and make ~ .report thereon verslag uitbrengen aan de Minister, administrateur of plaatse. 

to the MInIster, adnulllstrator or local authol'lty, as the case like autoriteit, al naar het geval vereist, 

may 	demand. 


I (,1) Bij een onderzoek en verslag moet de raad letten op 

. (4) In any enquiry and report the board shall take into con-:het koordineren van het werk voor de aanbouw van woningen 

sideration the co-ordination of work for the construction ofof de uitvoering van schema's, opdat op de meest spaarzame 

dwellings or the carrying out of schemes with a view to the most en voordeligste wijze gebruik gemaakt wordt van arbeids
econoIuical and advantageous use being made of labour and krachten en materiaal. 
material. . 

(5) De raad moet in het algemeen de Minister en 
" ., administrateurs van advies dienen en bijstand verlenen bij

(5) Th~ ,hoard sh!l'll ad\'1.se a?d aSSIst generally .t~e Mlmst~r de uitvoering van de bepalingen van deze Wet, 
and adnllnIstrators m the carrymg out of the prOVISlOns of thIS 
Act, (6) De mad moet plaatselike autoriteiten van advies dienen 

en haar bijstand verlenen bij de voorbereiding van plannen voor 
(6) The board shall advise and assist local authorities in the woningen en schema's. Hij legt in de gewone loop van zaken 

preparation of proposals for dwellings and schemes and in due die plannen, met zijn aanbevelingen aangaande de verdiensten, 
course shall transmit such proposals to the achninistrator with kosten en voorgestelde wijzen van uitvoering ervan, aan de 
its recommendations in regard to the merits, cost and proposed administrateur voor 
methods of execution of such proposals. 

(7) De mad kan van tijd tot tijd, naar gelang de omstandig 

(7) Th b d f t' t t' 	 . heden vereisen, komitees bijeenroepen waarin zitting zullen 
e, oar ~ay rom ll~e, 0 Ime conv~ne as occaSlOn hebben de verte enwoordi ers van ersonen en vereni in en 

may reqUlre commIttees contaInmg representatIves of persons d' , . gb' ·d' tg t 1?t d 't·' g dg 
" ., I d 'h ' , ,Ie In nauwe ver In mg s aan me Ul e Ul voermg van eze 

and aSSOCIatIOns mtImate y connecte WIt matters ansmg from W t t 't d 1 nh d t 'd d d b" t . f' • . h b d . , e voor ,sprUl en e aange ege e en, en eIn e e raa 1) ethe carrymg out 0 thIS lict, to aSSIst t e oar m carrymg \Oiut t b" d 't f . 	 .. f kt' d d 
f 't f t' d th d' b t' ,s ,aan IJ e Uloe elllng van een van zIJn un ,Ies on er eanv 0 IS unc ,IOns un er e prece lllg BU -sec lOns. 	 'f d b t'k I" 	 voora gaan e su oar I e s. 

(8) The board shall draw up and present to the Minister (8) De raad trekt,iaarliks een yerslag van zij~ ~erk geduren~e 
annually a report of its work during the previous year and such het voorafgaande Jaa,r op en bledt ~et d~ MInIst?r. aan. D~t 
report shall be published in such a manner as the Minister verslag wordt gepubhcee!d 0P. de wIJ~e, dIe de Jl.illllster nodIg 
thinks necessarv and shall also be laid on the Tables of both acht, en wordt tevens m belde HUlzen van het Parlement 
Houses of Parli~ment as soon as possible after its publication. ter Tafel gelegd, zodra mogelik na publikatie. 

, , , , 	 (9) De :Minister regelt bij regulatie de werkwijze van de 
(9) The Mlllister shall prescr~be by regulatIOl1 the procedure raad, de aan de leden ervan te betalen toelagen, het kworum 

of the boa,rd, the allow~nces whICh shall be payable to members voordevergaderingenervan en zodanigeandere aangelegenheden 
thereof, t,h~ quorum of Its meetmgs and as to s~ch other matters als de Minister nodig acht ten einde de mad in staat te stellen 
a.s the Jl.iIlllster may deem necessary for enabhng the board to zijn bevoegdheden uit te oefenen en zijn funkties en plichten 
carry out its powers, functions and duties. te vervullen. 

19. De Minister kan van tijd tot tijd regulaties uitvaardigen B v db 'd 
19. The Minister may from time to time make regulations ter betere uitvoering van de oogmerken en doeleinden van v:n~! el 

for the better carrying out of the objects and purposes of this deze Wet. Zodanige regulaties kunnen verklaard worden van Minister om 
Act and such regulations may be expressed to apply throughout toepassing te zijn in de gehele Unie of een omschreven regula.ti~uit 
the Union or any specified or defined portion thereof. Such of bepaald gedeelte ervan. Die regulaties kunnen teva.a.rdigell. 
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regulations may provide penalties for any contravention thereof boeten, tien pond niet te boven gaande, bepalen 
or failure to comply therewith not exceeding a fine of ten voor een overtreding ervan of verzuim om aan dezelve te 
pounds. voldoen. 

'oweN of 20. (1) Any member of the central housing board, any '20. (1) Een lid van een centrale woningraad, een door Hevoegdh8id
ntryand member or official of a local authority generally or specially dezelve in het algemeenof in het biezonder daartoegemachtigd om
lSpeotion authorized by it and any person likewise authorized lid of ambtenaar van een plaa-tselike autoriteit en een door de gbeebtOldlwen tef premises. ·· h bl f 'd . . . d ' h . d k re ell enyea mIlllstrator may, at any our reasona e or! it mlmstrateur eveneens aartoe gemac tlg e persoon an op ondef'lloek in 

the proper performance of the duty, enter upon any land1een voor het behoorlik vervullen van de plicht redelik uur grond te stellell. 
or building in respect of which there is any portion of of gebouwen, ten aanzien waarvan een gedeelte van een, 
an advance or housing loan made under this Act remaining krachtens deze Wet verstrekt voorschot. of lening voor 
io be repaid to make any inspection or to perform any work 01' woningbouw nog terugbetaald moet worden, betreden ten einde 
to do anything which he is required or authorized to do under een onderzoek in te stellen of werk te verrichten of enig iets 
the regulations, Ite doen, waartoe hij ingevolge de regula ties verplicht of 

gemachtigd is. 

b th d 

(2) Any person who fails to give or refuses access to any I (2) Een persoon die in gebreke blijft of weigert toegang 
person mentioned in or authorized under sub-section (1) or te verlenen aan een in sub-artikel (1) genoemde of daardoor 
obstructs or hinders him in the exeeution of his duties under the gemachtigde persoon, of hem in de vervulling van zijn plicht 
regulations or who prevents any servant or workman of a local krachtens regulatie belemmert of die een bediende of werkman 
authority from entering any such land or dwelling for the pur- van een plaatselike autoriteit verhindert om zodanige grond 
pose of complying with any requirements under the regulations of gebouw te betreden ten einde aan vereisten onder de regu
shall be guilty of an offence and liable on conviction to afine laties te voldoen, maakt zich schuldig aan een overtreding 
not exceeding ten pounds. en wordt bij veroordeling gestra£t met een boete van ten 

. .. . .. Ihoogste tien pond. ., . 
'rovision!! 21. (I), ~ave as IS prOVIded In sub-sectIOn (2) of t~s 8ec~1~D'J 21. (1) Behoudens het bepaalde m sub-arttkel (2) van dlt BepaUngen 
f this Ao~ the prOVISIOns of thIS Act shall be deemed to be 1Il addItIOn artikel worden de bepalingen van deze Wet geacht de van deze 
J. relation · b t't t' f . . f h' d' .. . 'd' f b Wet mett o and. no t III SU. S I u 'I?n o~ any provIslO~S 0 ,any ot er bepalingen van andere wetten, Ie Illet III stnJ. 0 on e- betrekkingo other 

~aw whICh ?,~e not 1Il conflIct or IllCOnsI.stent W.Ith t.hls A~t and staanbaar zijn met deze Wet, aan te vullen en met. te v~.r- tot andere 
l~ the pr<:vlslO~S of any other .l~w are 1Il ?onfhct WIth or l~eon- vangen. Indien de bepalingen vaneen andere wet In ~trlJd wetten. 
slstent WIth thIS Act, the proVlslOns of thIS Act shall prevaIL of onbestaanbaar zijn met deze Wet, gelden de bepahngen 

van deze Wet. 

~ws. 

(2) The powers conferred and the duties imposed by this Act (2) De bevoegdheden en plichten, door deze We~ aan een 
on any local authority shall be exercised or carried out notwith· plaatselike autoriteit verleend of opgelegd, moeten Ultgeoefe,nd 
standing that the local authority has not complied with the pro- en vervuld worden, niettegenstaande dat de plaatsehke 
visions of any other law which prescribes procedure or conditionF autoriteit niet voldaan heeft aan de bepalingen van een andere 
relating to the exercise of similar powers or the performance of wet, die de wijze of voorwaarden bepaalt waarop of waar
similar duties. onder de uitoefening van dergelijke bevoegdheden of de 

vervulling van dergelijke plichten geschieden zal. 
,ilOrt title. 22. This Act may be eited for all purposes as the Housing 22. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Kort0 titel. 

Act, 1920. ,ale de Woningwet, 1920. 
I 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 



xxxii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH AUGUST, 1920. 

GOVERNMENT NOTICE No. 1451 OF 1920. GOEVERNEMENTS KENNISGEVING No. 1451 VAN 1920. 

HE following Bill to amend in certain respects the HET volgend Wetsontwerp om de Wet ter Beseherming vanT Children's Protection Act, 1913 (Act No. 25 of 1913), is Kinderen, 1913 (Wet No. 25 van 1913) in zekere op
hereby published for general information. zichten te wijzigen wordt ter algemene informatie gepublieeerd. 

H. GORDON WATSON, H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Ministe-r Sekreta.ris van de Eerste Minister. 

Prime Minister's Office, Ka'ntoor van de Eerste Minister, 
Cape Town, 13th August, 1920. Kaapstad, 13 Augustus 1920. 

BILL 
To amend in certain respects the Children's Protec- Om 

tion Act, 1913 (Act No. 25 of 1913); to authorise 
the committal of certain children to auxiliary 
homes and to make further provision for the 
support and maintenance of certain children. 

WETSONrrWERP 
de Wet ter Bescherming van Kinderen, 1913 

(Wet No. 25 van 1913) in zekere opzichten te 
wij:l.igen; om de opzending van zekere kinderen 
naar hulptehuizen te machtigen en om verdere 
voorziening te maken voor de onderstand en het 
onderhoud van zekere kinderen. 

Amendment 
of seetion 
Sixteen, of 
Act No. 25, 
of 1913. 

Amendment 
of section 
twenty-seven
of Act 25, 
1913. 

Repeal of 
Shi'ldion f At ~rty 0 ct 
No. 25,1913, 
and sub· 
stitution of 
new pro·
vision. 

Publication 
of ad vertise
ments for 
tu:loption. 

(Introduced by the :NIINISTER OF EDUOATION.) 	 (Ingediend door de MINISTER VAN ONDERWWl.) 

BE IT ENACTED by the King's JYlost Excellent !Ia,jesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn}Iajesteit de Koning, de 
the S~nate and the House of Assembly of the Umon of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South AfrlCa, as follows:- als volgt: 
. 1. Artikel ze.stien van de 'Vet ter Bescherming vIm Kinderen, \Vijziging

1. Section sixteen of the Children's ~rotectIOn Act, 1913, 1913 (hierna de Hoofdwet genoemd) wordt hierbij als voIgt van, artikel 
(hereinafter ealled the principal Act) 18 hereby amended as gewijzigd ze;t~en van. 
follows: 

(a) 	 By the deletion of the expression "local education 
authority" wherever it appears, and by the substi 
tution therefor of the expression" local authority" ; 

(b) 	 by the deletion from sub-section (1) of the words" in 
any public elementary school controlled by the 
authority or elsewhere"; 

(c) 	 by the deletion from sub-section (1) of the words 
"attending the school" and by the substitution 
therefor of the words" within its jurisdiction" ; 

(d) by the addition of the following new sub-section (5) :
"(5) 	Any medical officer or medical practitioner 

directed under sub-section (1) of this section to 
examine any child may, at any time during the 
day and at any reasonable hour during the night,! 
demand admittance into any house, room or' 
premises in which he has reason to believe sucb 
child to be and if any person, on being made 
aware of the purpose for which admittance is 
demanded, refuses such admittance 01' makes any 
unnecessary or unreasonable delay in granting 
it or in anv way obstructs such medical officer 01'[ 

medical pr"actitioner in examining the person and 
clothing of the child he shall be guilty of an 
offence." 	 ' 

2. Section twenty-seven of the Prineipal Act is herebY 

'd kk' "1 t l'k d' " 'Wet No. 2~((1 ) Door (.1e mt ru mg p aase 1 oPVoe mgs gezag van U)13 
of " plaatselike opvoedings gezag " waar dezelve ook . 
voorkomt te schrappen en te vervangen door de uit 
drukking " plaatselik gezag." 

(b) door in sub-artikel (1) de woorden "in een publieke 
elementaire school door het gezag beheerst, of elders" 
te schrappen ; 

(c) door in sub·artikel (1) de woorden "dat de school 
bezoekt" te schrappen en te vervangen door de woor
den" binnen zijn recht,sgebied " ; 

(d) Door de toevoeging van het volgende nieuwe sub· 
artikel (5):
(, (5) Een mediese beambte of mediese praktizijn, die 

krachtens sub-artikel (1) van dit artikel bevolen 
is om een kind te onderzoeken, kan op enig redelik 
uur gedurende de nucht toegang eisen tot een 
hllis, kamer of perceel waarin hij reden heeft de 
aanwezigheid van zulk een kind aan te nemen 
Een persoon die, na met het doel waarvoor toe
gang ~ gevraagd wordt in kenuis gesteJd te zijn, 
toegang weigert of de verlening ervan omnodig
Iik of onredelik vertraagt of zulk een mediese beamb
te of mediese pmktizijn bij het onderzoek van de 
persoon of de klederen van het kind op enigerlei 
,vijze belemmert maakt zich .3chuldig· aan een 
overtredino. " 

2. Art,ike! ze1:en en, t~.vintig van de Hoofdwet wordt hierbij WiJzigir:g 
amended by the addition thereto of the following new sub- gewijzilTd door het volgende nieuwe sl1b-artikel (4.) er aan toe van artlkcl 

. 	 . '" zcven en
sectIOn (4):- te voelJen:-	 twintig van 

" (4) For the purposes of this section a lying-in home "(4) Voor de doeleinden van dit artikel wordt een Wet No. 25 
shall be deemed to in elude every maternity home and any kraambedtehuis geaeht te omvatten elke kraamvrouwen- van 1913. 
premises 01' portion of premises in which any woman or girl inriehting of ee~ gebouw of gedeelte van een gebouw, 
is accommodated during her confinement or lying in, in waarin een vrouw of meisje gedurende haar bevalling 
consideration of any remuneration, whether by way of! of kraambed tegen een vergoeding opgenomen wordt 
rent or fees for attendance or otherwise," J hetzij die vergoeding. be~taat uit huur, betaling voor 

3. Section thirty of the principal Act is hereby repealed and 
the following section is suhstituted therefor ; 

"30, It shall be unlawful for the publisher of any neWs· 
paper published in the Union to insert in such newspaper 
an advertisement or other intimation that any person: 
desires any infant to be adopted or given into the care or 
custody of another person 01' that any person is willing! 
to adopt or undertake the care of any infant, unless such' 
publisher has first received the written permission of the 
magistrate of the district to insert such advertisement or 
intimation. 

Any person who contravenes this section shall be guilty 
of an offence under this Chapter and may, in addition ,to

th It' d h' b d d b th 
any 	0 e1' pena y Impose upon .1m, e 01' ere y e 

[C. 772-(1)-'20.] 

hediening of anderszllls 	 ~ 
3. Artikel iJertig -:an de Hoo~dwet wordt hierbij herroepen Hel'l'~eI;in 

en het volgende artlkel ervoer III de plaats gesteld :__ vaant·artlke 
~ ,er 'g van 

Wet No. 2t. 
van 1913 el 
,ervanging
"rvan door 
een nieuwe 
bepaling. 

"30. Geen uitgever van een in de Unie uitgegeven nieuws- Publikatie 
blad mag in zulk een nieuwsblad een advertentie of andere Vartll atc!-

d" d' d d . ve en Ie!! aank-on 19m9 opnemen, at leman e aannemmg van '\'001' 

een jong kind door, of het toevertrouwen daarvan aan aanneming 
de zorg en in de bewaring van, een ander persoon ver-
Jangt of dat iemand gewillig is een jong kind aan te nemen 
of de zorg daarvan op zich te nemen, tenzij die uitgever 
eerst de schriftelike vergunning van de magistraat van 
het distrikt voor de opname van die advertentie of aan
kondiging ontvangen heeft. 

Een persoon, die dit artikel ovel'treedt, maakt zioh 
hId' did H fd k 

so u 19 aa.n een overtre ing ingevo go it 00 stu en
kan, boven en behalve een ander hem opgelegde straf, 

[C. 	772-(1)-'20.] 
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court before which he is tried to reveal the name and 
address of any person concerned in any advertisement or 
intimation which is the subject of the prosecution, and 
upon his rt'fusal to comply with such order he may, in 
addition to any penalty imposed on him for the said 
offence, be committed to prison for a period not exceeding 
one month or until such time afl he AhaH havo so complied, 
whichever is the shorter time." 

nendment . h'·1: f h .. . b4. SectlOn t1,rtY-Jour 0 t e prlIlClpal Act IS here yamended:section 
irty-lour (I) By the deletion from para!l:raph (k) f b t' (1' 

door het hof waardoor hij verhoord is bevolen worden 
de naam en het adres te openbaren van de persoon die 
betrokken is bij de advertentie of aankondiging, welke 
het 	 onderwerp van de vervolging uitmaakt. Weigert 
hij aan het bevel te voldon, dan kan hij, boven en behalve 
de hem voor de genoemde overtreding opgelegde stra£ 
veroordeeld worden tot opzending naa}' een gevangenis 
voor het tijdperk van ten hoogste een maand of totdat 
hij aan het bevel gehoor gegeven heeft, welk van beiden 
tijdperken het kortst moge zijn . 

4. Artibl 1)ier en dertig van de Hoofdwet wordt hierbi] Wijzigit?jg I 
uAct No. 0 su -sec IOn ) g'ewil' zigd ;__ 	 v~n artl W . 

;,1913. of the words ,., apart from 111'S parentR or legal '. 	 . d d mer e.n dert~g . ,. '. - • (J) door ill paragraaf (k) van subartlkel (1) e woor en van Wet No.guardian " ; 

(II) 	by the deletion of sub-section (3) thereof and the sub
stitution of the following new sub-section (3) : 

"(3) The judge or magistrates' court, if it appears 
to be in the best interests of the child, may, instead 
of ordering the child to be sent to a government 
industrial school or to a certified institution : 

(a) 	 make an order in accordance with the provisions 
of Chapter I., removing the child from the custody 
of his parent or guardian and committing him to 
the ·care of a relative or other fit person; and the 
provision of that Chapter shall as far as applic
able apply as if the order were an order made 
under that Chapter; or 

(b) 	 order the child to be apprenticed to some useful 
calling or occupation until he has attained the 
age of eighteen years; or 

(c) 	 order the child to be boarded out, and in such 
case the provisions of section thirty-nine shall 
rmdatis mutandis apply as if the judge or magis
trates' court were the board of management 
mentioned in that section; or 

(d) 	 order the child, if above the age of fifteen years, 
to be sent to a certified auxiliary home, there 
to be detained under the provisions of this Act 
until he has attained the age of eighteen years; or 

(e) 	 order the child to remain in the care and custody 
of the person in whose custody he was when 
brought before the judge or magistrates' court, 
on such probationary or other conditions and 
subject to such supervision by any person or 
society working for the welfare of children as a 
judge or magistrates' court shall deem fit : 

Provided that in respect of any ehild who has been 
the subject of an order under paragraph (e) of this 
sub-section, no conditions or supervision ordered 
shall extend beyond the date when the child shall 
have attained the age of eighteen years, and at any 
time before such child attains· that age it- shall be 
competent for any judge or magistrates' court which 
issued such order, either of its own motioll or upon 
the application of any person or society working fOl 
the welfare of children, to vary the terms and con
ditions of such order or to cancel the same and sub
stitute therefor any other order which might compe
tently have been made at the time of the making of 
the original order." 

d " " afzonderlik van zijn ouders of wettige voog te 25 vnn 191:l. 
schrappen : 

(II) door sub-artikel 	(3) ervan te schrappen en het vol

gende nieuwe su b-artikel (3) ervoor in de plaats te 

stell en :- . 


"(3) Instede te bevelen dat het kind naar een 
staatsnijverheidschool of gecertificeerde inrichting 
gezonden wordt., kan de rechter of het magistraat-shof, 
indien het beste belang van het kind zlliks vordert, 
(a) 	 overeenkomstig de bepalingen van Hoofd

stuk 1 bevelen dat het kind uit de bewaring van 
zijn ouder of voogd genomen en toevertrouwd 
wordt aan de zorg van een bloedverwant of ander 
geschikte persoon; en de bepalingen van dat 
Hoofdstuk gelden, voorzoverre ze toepasselik 
zijn, alsof de order een ingevolge dat Hoofdstuk 
gemaakte order was; 

(b) 	 bevelen dat het kind in de leer gedaan wordt in 
een of ander nuttig beroep of nuttige werkkring. 
totdat het de leeftijd van achttien jaren bereikt 
heeft; of 

(c) 	 bevelen dat het kind elders in de kost gedaan 
wordt. en in dat geval gelden mutati8 mutandi8 
de bepalingen van artikel negen en dertig alsof 
de rechter of het magistraatshof de in dat artikel 
vermelde raad van bestuur was; of 

II 

(d) 	 bevelen, dat het kind, indien het boven de Jeeftijd 
van vijftien jaren is, gezonden wordt naar een 
gecertificeerd hulptehuis, teneinde daar ingevolge 
de bepalingen van deze Wet aangehouden te 
worden totdat het de leeftijd van achttien jaren 
bereikt heeft; of 

(e) 	 bevelen dat het kind onder de zorg en in de 
bewaring van de persoon, in wiens bewaring 
hij was toen hij voor de rechter of het magi
straatshof gebracht is, blijft onder proef- en 
andere voorwaarden en onderworpen aan zodanig 
toezicht van een persoon of vereniging, die 
of welke voor het welzijn van kinder en werkzaam 
is, als de rechter of het magistraatshof geschikt 
achten mocht: 

Met dien verstande dat de gestelde voorwaarden 
of het gestelde toezicht ten aanzien van een kind, 
dat het onderwerp van een order ingevolge paragraaf 
(e) van die artikel vormt, niet gelden zal na de datum 
waarop het kind de leeftijd van achttien jaren bereikt 
he eft, en dat een recbter of magistraatshof die of dat 
de order gemaakt heeft, bevoegd is, hetzij uit eigen 
beweging of op de applikatie van een persoon of 
vereniging die of welke voor het welzijn van kinderen 
werkzaam is, de bepalingen en voorwaarden van zulk 
een order te wijzigen of te herroepen en te vervangen 
door een ander order welke wettig gemaakt had 
kunnen worden, to en de oorspronkelike order ge
maakt is." 

(III) 	By the addition thereto of the following new sub-. (III) Door het volgende nieuwe sub-artikel (4) eraan 
section (4):- . toe te voegen:

" (4) Voor de doeleinden van dit artikel betekent 
" (4) For the purpose of this section the expression de uitdrukking 'verwaarloosd ' ten aanzien van een 

" destitute" means a child~ kind een kind:"'" 
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Amendment 
of section 
thirty-five . 
of Act No. 
25, 19U. 

Certification 
of auxiliary
homes. 

Assistance to 
certain 
;:~~~~ f~: 
child. 

(a) who is without sufficient means of subsistence; or 

(b) 	 whose parent or guardian or other person legally 
responsible for the support of such chlid is in 
indigent circumstances and unable by reason 
thereof to support the child or is dean or un
known or cannot be fOUlld ; 

and through lack of training and control is in the 
opinion of the judge or magistrates's court in danger 
or falling into crime or becoming a charge upon the 
State." 

5. Secbion thirty-jive of the principal Act is hereby amended 
by the addition thereto of the following words ; 

" If any parent, step-parent, or guardian who has been 
ordered under this section to contribute towards the main
tenance of a child changes his place of residence during the 
currency of the order, he shall immediately notify such 
change to the court which made the order. Any such 
person who fails to notify any such change of address shall 
be guilty of an offence." 

6. (1) Any person or persons establishing a home for the 
reception, supervision and training of young persons, may apply 
for the certification thereof as an auxiliary home to which 
children above the age of fifteen years may be committed under 
this Act. 

(2) All and several of the following provisions of the principal 
Act (as amended from time to time) respecting government in
dustrial schools and certified institutions, to wit : 

Section thirty-jive as to the provisions for contributions 
toward the maintenance by parent or guardian; 

Section thirty-eight as to the provisions relating to ecrtified 
institutions; 

Section forty as to the provisions for the detention of a child 
in a school or institution and desertion therefrom; 

Section forty-one as to the provisions for penalty on a person 
inducing a child to desert from a school or institution; 

Section forty-two as to the provisions for allowing a child 
with licence to reside elsewhere ; 

Section forty-three as amended by this Act as to the pro
visions for di~charge and transfer of a child: 

Section forty-four as to the provisions for the supervision 
of children after expiration of detention, 

shall mutatis mutandis apply in respect of auxiliary homes 
certified....under thislAct. 

(a) 	 dat zonder voldoende middelen van bestaan 
is; of 

(b) 	 wiens ouder of voogd of ander persoon, die voor 
het onderhoud van dat kind wettig aansprakelik 
is, in behoeftige omstandigheden verkeert en 
dientengevolge niet in staat is het kind te onder
houden, of dood is of onbckend is of niet gevonden 
kan worden; 

en dat wegens gebrek aan opleiding en toezicht 
naar het oordeel van de rechter of het magistraatshof 
gevaar loopt tot misdaad of ten laste voor de Staat 
te vervallen' 

5. Artikel vij.f en dertig van de Hoofdwet wordt hierbij ge- Wijzigir;tg 
wijzigd door de 	 volgende woorden eraan toe te voegen :- v?'jn artdlke 

"I d' d' f d f d d" I VtJ en ert 
n len een ou er, stle ou er 0 voog, Ie mgevo ge van Wet 1

dit artikel bevolen is tot het onderhoud van een 25 van 19
kind bij te dragen, gedurende de geldigheid van de 
order van woonplaats verandert, moet hij het hof, 
dat de order gemaakt heeft, onmiddelik kennis geven 
van die verandering. Zulk een persoon, die ver
zuimt van die verandering van adres kennis te geven, 
maakt zich schuldig aan een overtreding." 

6, (1) Een persoon of personen, die een tehuis voor de op- Ret. 
nemmg, het opzicht en de opleiding van jeugdige personen certIflceret 
opricht of oprichten, kan of kunnen aanzoek doen voor het ~~rpte
certificeren ervan als een hulptehuis, waarheen kinderen boven huizen. 
de leeftijd van vijftien jaren ingevolge deze Wet opgezonden 
kunnen worden. 

(2) Al de, en verschillende van de, volgende bepalingen 
van de Hoofdwet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) betreffende 
het bestuur van nijverheidscholen en gecertificeerde inrich
tingen, te weten :- . 

Artikel viJ! en dertig betreffende de bepalingen ten aan

zien van het bijdragen tot het onderhoud door ouder 

of voogd; 


Artikel acht en dertig betreffende de bepalingen ten aan

zien van gecertificeerde iIlTichtingen; 


Artikel veertig betreffende de bepalingen ten aanzien 

van de aanhouding van een kind in een school of 

inrichting en ontvluchting eruit; 


Artikel een en veertig betreffende de bepalingen ten aan

zien van het straffen van een persoon die een kind 

overhaalt om van een school of inrichting te ont

vluchten; 


Artikel twee en veertig betreffende de bepalingen ten aanzien 

van het vergunnen dat een kind met licentie ergens 

anders verblijf houdt ; 


Artikel drie en veertig zoals door deze Wet gewijzigd, be

treffende de bepalingen ten aanzien van ontslag 

en overbrenging van een kind, 


Artikel vier en veertig betreffende de bepalingen ten aanzien 

van het opzicht over kinderen na de verstrijking 

van het tijdperk van aanhouding, 


zijn mutatis mutandis van toepassing ten aanzien van hulp
tehuizen, welke ingevolge deze Wet gecertificeerd zijn. 

7. (1) Wanneer een moeder, stiefmoeder of grootmoeder Bijstand a 
7. (1) Whenever the mother, stepmother or grandmother of van een kind ten aanzien waarvan een order krachtens para- ze~ere 

any child regarding whom an order is made under paragraph (e) graaf (e) van sub-artikel (3) van artikel vier en dertig, zoals ~~d:~o~~J 
of sub-section (3) of section thirty-four of the principal Act, as door deze Wet gewijzigd, gemaakt is, een weduwe is, of de van kind. 
amended by this Act, is a widow, or the wife of a husband who is vrouw is van een man die wegens zwakke gezondheid of om 
by reason of ill-health or other reason caused by circumstances een andere reden, veroorzaakt door omstandigheden waarover 
beyond his control unable to support such child properly, it hij geen beheer heeft, niet in staat is om dat kind behoorlik 
shall be lawful for the judge or magistrates' court making such te onderhouden, kan de rechter of het magistraatshof, door 
order and at the time of the making thereof to enquire into the wie of hetwelk de order gemaakt wordt en ten tijde dat de 
question of the ability of such person to provide for the proper order gemaakt wordt, onderzoeken of die persoon in staat is 
support and maintenance of such child, and if, ·in the opinion behoorlik te voorzien in de onderstand en het onderhoud van 
of t~e judge or magistrates' court, such p~rson is unable to dat kind; en zo naar het oordeel van de rechter of het magi
pr?vlde properly for the support and mamtena~c~ of such straatshof die persoon daartoe niet in staat is, moet de rechter 
chIld, he shall report the facts of the case to the Mmlster. of het magistraatshof de feiten van het geval aan de Minister 

rapporteren. 
(2) Whenever the Minister is satisfied, whether upon any such (2) ,.Wanneer de"Minister, ingevolge zulk een inllO'sub-artikel 

report as is referred to in sub-section (1) of this section or other (1) van dit artikel genoemd rapport of anderszins, overtuigd 
wise, that the mother, stepmother or grandmother of any child is dat de moedJ:lr, stiefmoeder of grootmoeder van een kind, 
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..mendment 
f section 
"N'ty-three 
f Aot No, 
5 of 1913, 

:xte~ion 
f seotion 
;rrtyftw of 
lct No, 25 
f 1913. 

tepeal of 
3ction 
:tty-eight of 
\.ct No. 25, 
913, and 
ubstitution 
,f new 
'l'ovision. 

)etennina· 
ion of age 
f child. 

in respect of whom an order has been made and is in force under ten aanzien waarvan een order kraehtens paragraaf (e) van 
paragraph (e) of sub-section (3) of section thirty-four of the sub-artikel (3) van a,rtikel vier en dert(q van de Hoofdwet zoals 
principal Act, as amended by this Act, is unable to support such die ge';vijzigd is door deze Wet gemaakt en van kracht is, niet 
ehild properly, it shltll be lawful for the Minister, in aeeordanee in staat is dat kind be10()rlik te onderhouden, kan de Minister, 
with any regulation1! which may be made by the Governor- in overeenstemming met de regulaties welke met het oog 
General in that behalf and subject to such conditions as may daarop door de Goeverneur-generaal uitgevaardigd kunnen 
be imposed by the Minister, to pay to such mother, stepmother worden en onder zulke voorwaardenals de Minister zelf stellen 
or grandmother from time to time out of monies voted by moge, van tijd tot tijd aan die moeder, stiefmoeder of groot
Parliament such sums as may be deemed by him to be neees- moeder uit de gelden, door het Parlement beschikbaar gesteld, 
sary to supplement the provision made by such mother, step- zodanige bedragen uitbetalen alB hij nodig achten mocht om 
mother or grandmother for the care and maintenance of sueh de voorziening door die moeder, stiefmoeder or grootmoeder. 
child. voor de zorg en het onderhoud van dat kind gemaakt, aan 

(3). "!Vhenever t~e 1'.finister has reason. to believe that any te (;)ll~:~neer de Minister reden heeft aan te nemen dat een 
condItIOn upon wInch any su?h paymen~ IS made has not been voorwaarde, wll,aronder zulk een betaling gemaakt wordt, 
fulfilled, or tha:t an!, regulatw~ regardmg ~uch pa~ment h.a~ niet nagekomen is o~ dat niet ,~oldaan is aan een regulatie 
not been comphe.d ":lth, ~e may repo,rt the. matter to uhe mag~s betreffende als betaling, kan hI] de zaak onder de aandacht 
trate of the dIstrICt m whlc~ s~ch chIld reSIdes, and ,such magls- brengen van de magistraat van het distrikt waarin het kind 
trate may thereupon eXe!CISe 1ll re~pect of such ~hIld a~l such woont, en daarop kan die magistraat ten aanzien van dat 
powers as ma:r be exerCIsed, by a ,Judge or magJstr~t,e.s court kind al de bevoegdheden uitoefenen welke een rechter of 
under sub-sectwn (3) of section th~rty-f01l'r of the prmCIpal Act magistraatshof kraehtens sub-artikel (3) van artikel viet· en 
as amended by thIS Act. dert1:g van de Hoofdwet, zoals die bij deze Wet gewijzigd is, 

uitoefenen kan. 
8. Sectionf01'ty-tkl'ee of the principal Act is hereby amended 8. Artikel d'de en veertig van de Itovfdwet wordt hierbij Wijzigi:r;g 

by the deletion of sub-section (3) and the substitution of the o'ewi]' zigd door sub-artikel (3) te schrappen en het volgende 'd'a~ art.Jkel,
' 	 '',' f b t' (3) 	 0"fo11ov,rmg provunons, 0 new 8U -sec IOn :-- meuwe 

(3)
" (3) The Minister may order-

((t) a child detained under this Act in a government 
industrial school or certified or other institution 
or committed to the care of a relative or other fit 
person to be transferred to another government 
industrial school or certified or other institution 
or other fit person; 

(b) 	 a child over the age of twelve years detained 
under this Act in a government industrial school or 
in a certified or other institution who is found to 
be exercising an evil influence over the other 
children in the school or institution to be trans
ferred to a juvenile reformatory, after consulta
tion with the Minister to whom powers and 
duties are assigned under the Prisons and Re
formatories Act, 1911, or to be apprenticed to 
some useful ealling or occupation until he has 
attained the age of eighteen years: 

Provided that the, total period of detention of the 
child or inmate shall not be increased by the transfer: 
Provided further that: before making an order under 
this section for the transfer of a child from a govern
ment industrial school or certified or other institu
tion, the Minister shall eonsult the board of manage
ment of the school or the managers of the institution 
or the inspector appointed under this Act," 

9. The prohibition contained in sub-section (1) of section: 
forty-jil'e against selling tobacco, cigars, cigarettes or cigarette 

1sub-artlkel (3) ervoor m de plaats te stel en : 
De Minister kan bevelen
(a) 	 dat een kind, dat ingevolge deze Wet aange

houden wordt in een staatsnijverheidschool of 
een gecertificeerde of andere inrichting of dat 
toevertrouwd is aan de zorg van een bloed
verwant of ander geschikte persoon, overge
braeht wordt naar een ander staatsnijverheid
school of een andere gecertificeerde of andere 
inrichting of naar een ander geschikte persoon; 

(b) 	 dat een kind boven de leeftijd van twaalf jaren 
dat ingevolge deze Wet aa,ngehouden wordt in 
een staatsnijverheidschool of in een gecerti. 
ficeerde of andere inrichting en dat een slechte 
invloed op de andere kinderen in de school of in
richting blijkt uit te oefenen, overgebracht wordt 
naar een verbetergesticht voor jeugdigen, na mad
pleging met de Minister aan ,vien krachten en 
plichten zijn toegekend onder de Gevangenissen 
en Verbetergestichten Wet, 1911, ofdathetinde 
leer gedaan wordt in een of ander nuttig beroep 
of nuttige werkkring, totdat het de leeftijd 
van achttien jaren bereikt heeft: 

1VJ.:et dien verstaande dat het gehele tijdperk van 
aanhouding van het kind of de verpleegde niet ver
lengd mag worden, door de overbrenging; en met dien 
verstande voorts dat de Minister, alvorens een order 
voor de overbrenging van een kind uit een staats
nijverheidschool of een gecertificeerde of andere 
inrichting krachtens dit artikel te maken, de raad van 
bestuur van de school of de bestuurders van de 
inrichting of de krachtens deze Wet benoemde in
spekteur raadplegen moet," 

Neenvcerttgvan Wet No. 
25 van 1913, 

pap~rs to, a, child except as t~ere~n provided shall extend to 9. Ret verbod van sub-artikel (1) van artikel vijf en veertig UiLbreiding 
lendmg, glvmg, supplymg, dehvermg or any offer, to sell, lend, d H fd t t h t k p "an tabak sl'garen van artikel , 1 d I' h' I h'ld d h 'd van e 00 we egen ever 0 en y ,

gIve, su~p y.or elver any ~uc artIC e to a ,c 1 ~n t e sal sigaretten of sigarettepapier aan een kind behalve zoals ~!f en vee~g 
sub-sectIOn as als? sub-seetwn (2) of the saId sectIOn shall be daarin bepaald, wordt uitgestrekt tot, het lenen, geven, ver- ~~v:el~~: 
construed accordmgly strekken, leveren, of het ten verkoop, of ter lening, geving, 

10. Sectionjifty-eight of the principal Act is hereby repealedlverstr?kking of lev~ring aanbieden v:an zl?-lk een artikel aan 
and the following section is substituted therefor '  een kmd, en een diensovereenkomstlge mtleg moet aan het 

genoemde sub-artikel alsmede aan sub-artikel (2) van het 
genoemde artikel gegeven worden, 

10. Artikel acht en vijftig van de Hoofdwet wordt hierbij Herroe~~~ 
herroepen en het volgende artikel ervoor in de plaats gesteld :- ~~ :~t:n)jtig 

" 58 In ~ny proceedings under the principal Act as 
amended by this Act for the purpose of determining any 
question eoncerning the care, eommittal, custody, main
tenance, supervision or eontrol of any person who is ap
parently a child it shall be the duty of the court, if the age 
of any such rerson is unknown and cannot be ascertained 

"58. In een rechtsaktie ingevolge de Hoofdwet inge- van Wet No. 
steld ter beslissing van een gesehilpunt betreffende de zorg, 25 van 1913, 
het opzenden of toevertrouwen, de bewaring, het!,"onder- e~ vedfvan

. h f ' h 	 d' '*' kl gmg oor eenhoud, opZlC t 0 toezlC t van een persoon Ie aal:- nieuwe be
blijkelik een kind is, is het hof, indien de leeftijd van paling, 
het kind onbekend is of niet kan worden vastgesteld 
en zijn leeftijd ter zake dienende verplicht een oordeel 
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and his age is a material fact; to judge of the age of such i aangaande de leeftijd van zulk een persoon te vormen 
person by his appearance or aceording to such materials naar zijn voorkomen of volgens de gegevens die voor het 
for forming a judgment on the subject as may exist; and no vormen van een oordeel voorhanden zijn; en een ver

. error in good faith made in judging the age of such person gissing, ter goeder trouw gemaakt bij het vormen van een 
shall vitiate or affect any part of the proceedings." oordeel aangaande de leeftijd van zulk een persoon maakt 

de rechtsaktie in genen dele ongeldig." 
Application 11. 1'he provisions of section fmty-one of the principal Act 11. De bepalingen van artikel een en veertig van de Hoofdwet '~an toepas· 
of section shall mutatis '(7/'ulandis applv in respect of any child who is an zijn m·utatis mutandis van toepassing ten aanzien van een s~ng verkla· 
forty·one of . . k' d h lk 1 d . I . h . b nng vaninmate of a boarding-house for indigent children or of any III '. et,!e een verp eeg e 1S van.. een ?glea lila voor e- artikel een e
Act No. 25 industrial school established or maintained by a provincial hoef~lg~ kinderen of van een ataatsn~~verhCldschool, door .een ve.erMg van,of 1913 to 
certain education department in accordance with any law. provIllClaal departement van onderw1]s volgens wet opgerlCht Wet No. 2c 
other of onderhouden. van 1913 or 

zekereeducational 
andereinstitutions. 
inrichtingen 
van onder-

Short title. 12. This Act may be cited for all purposes as the Children's wijs. 

Protection Act Amendment Act, 1920, and shall be read as one 12. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
with the principal Act. ala de Wet tot Wijziging van de Wet ter Bescherming van 

Kinderen, 1920, en maakt deel uit van de Hoofdwet. 
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No. 44, 1920.] 

ACT 

To amend further the tariffs of custom. and excise 

in force in the Union; and to amend in certain 
other respects the Custom3 Tariff Act, 1914 (Act
No. 26 of 1914). 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, the 
Senate and the Rouse of Assembly of the Union of South 

Africa as follows ;_ 
, 

and 1. Subject to. ~he exemp~ions, and to. any suspensions, re 
decrea:se 	 bates and conditlOns, permltte~ or provlded by or under the 

aut~ority of the Cust?~S Tanff Act, 1914,. or this Act, and 
subject also to the provlslOns of any law relatI~g to the manage-
m~nt of customs, there shall be. charged, 'leVIed, collected and 
paId for the benefit of the consolidated revenue. £u~d from and 
after the first day of July, 1920, customs dutIes III respect of 

No. 44, .1920.] 

'VET 
Tot verdere wijziging van de doeane- en aksijns

tarieven welke in de Unie van kracht zijn ; en tot 
wijziging van de Doeanetarief Wet, 1914 (Wet 
No. 26 van 1914) in zekere andere opzichten. 

=======~============== 

ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als 

voIgt :- ... . . 
1. Behoudens de vn]stellingen, opschortmgen, kortmgen Verhoging 

en voorwaarden, toegestaan of vastgesteld bij of onder machti- en verI 'ging 
ging van de Doeanetari ef Wet, 1914, of van deze Wet en voorts ;,an zeke~ 
behondens de bepalingen van iedere wet betreffende het beheer ~~:oerrec . 
van de doeane, worden van en na de eerste dag van Julie, 
1920, op in de Unie ingevoerde goederen invoerrechten ten 
behoeve van het gekonsolideerde inkomstefonds opgelegd, 
geheven, geind en betaald overeenkomstig het in Deel I. van 
de Bijlage van deze Wet aangegeven Tarief; op gelijke wijze 
worden van en na de eerate dag van Julie, 1920, op de 

~oods imported into the Union. accordir:g to. the Tariff set out goederen vermeld in Deel II. van de Brilage van deze Wet 
III Part L of the Schedule to thlS A.ct ; hkeWlse from and after invoerrechten opgelegd, geheven, geind en betaald tegen de 
the first day of July, 1920, the dutIes on the goods specified in daarin aangegeven verminderde tarieven. 
Part II. of the Schedule to this Act shall be charged, levied, 2. De Doeanetarief Wet, 1914, zoals die gewijzigd is bij Wet Wijzigingen 
collected and paid at the reduced rates set forth therein. No. 37 van 1916, Wet No. 36 van 1917, Wet No. 20 van 1918 en ~-

W t N 32 1919 dt h' b" d ... d vulhngen
2. The Customs Tariff Act, 1914, as amended bv Act No. 37 en e ld~' d' van . ' wor I~r DIJ VIelrller geWl]ZBI~'1 en van invoer

dof 1916. Act No, 36 of 1917, Act No. 20 of 1918. ar{d Act No. 32 aangdevu WInt e omvang aangegeven m ee . van e 1] age rechten. 
, 	 'van eze e 

of 1919. is hereby further amended or added to, to the extent 3 B h d' d b Ii W t N 37 1913' Verhoogde
indicated in Part III. of the Schedule to this Act, 	 • e d~u bens lie epa tngeknkivanh bbe o. d vban 'di ln aksijns

zoverre Ie epa ngen be re ng e en op e erel ng 0 f belast' gop 
3. Subject to the provisions of Act No. 37 of 1913 in so far produktie van bier en voorts behoudens de kortingen of vrijstel- spirit~~liiin 

as those provisions relate to the manufacture or production ofling en van belasting onder genoemde Wet en de kortingen en bier. 
beer, and subject further to the rebates or exemptions from genoemd in Deel IV. van de Bijlage van deze Wet, en tevens 
duty under that Act, and to the rebates specified in Part IV. behoudens de bepalingen van de Aksijns (Voorgestelde Belas
of the Schedule to this Act and subject also to the provisions ting Procedure) Wet, 1913, wordt van en na de eerste dag van 
of the Excise (Proposed Duties Procedure) Act, 1913, there Julie, 1920, de aksijnsbelasting op de goederen genoemd in 
shall be charged, levied, collected and paid for the benefit of Deel IV. van de Bijlage van deze Wet ten behoeve van het 
the consolidated revenue fund, from and after the first day of gekonsoIideerde inkomstefonds opgelegd, geheven, geind en 
July, 1920, the excise duties on the goods specified in Part IV. betaald tegen de daarin aangegeven tarieven. . 
of the Schedule to this Act at the rates specified therein. 4. Behoudens de bepalingen van Hoofdstukken III. en IV. t~SlJr;a"· 

. . . 	 van Wet No. 22 van 1915 worden ten behoeve van het gekon- s~i~s!~nge~p
4. Subject to the prOVISIOns of Chapters III. and IV. of soli deer de inkomstefonds opgelegd geheven geind en betaald lk rt 

Act N~. 22 of 1915, there shall be c~arged, levied, collected de aksij nsbelasting of overeenkomstige invoe~echten op suiker spee an en. 
and paId for the be~efit of the cons~lidated revenue fund ~he en speelkaarten tegen de tarieven aangegeven in Deel V. van 
excise or correspondin~ cus~oms dutIes on sugar and plaJl~g de Bijlage van deze Wet. 
cards at the rates speCIfied m Part V. of the Schedule to thIS 5. De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Bevoogd
Act. 	 Staatskoerant afkondigen dat, met inachtneming van in de hed~n om 

5. The Governor-General may, by proclamation in the pro 
Gazette declare that subject to regulations set forth in such 
procla~ation- J, 

(a) 	 there mar be allowed a rebate or refund of the custo~s 
duty which woul,d be p~yable under the. Customs Ta~lff 
A~t, 1914, o~ thls Act m respect of !l'rhcles (not beI:r:g 
prIvate wearIng appa.rel, foo? or drmk, or tobacco .m 
a.ny form) for ,the offiCIal or prIvate use of trade comilll~-
slO~ers, ,appoIllt.e~ by the Government of any ~f RIS 
Majesty s ~omIlllOns, .who are no~ engaged Ill, or 
?onnect~d. WIth any bllsmess, profesellon, or occupatIOn 
III the Umon ; 

(b) 	 there may be allowed a rebate or refund of the customs 
duty which would be payable under this Act in respect 
of airships, aeroplanes and other aircraft, entering the 
Union by air; 

(c) 	 there may be allowed a rebate or refund of the CU!ltoms 
duties that would be payable under the Customs 

' I t' 	 kortmgon opk1amatIe opgen<:men regu a Ies-	 . invocr
(a) 	 er een kortmg toegestaan kan worden of terugbetaling rechten toe 

geschieden kan van de invoerrechten welke krachten& to staan en 
de Doeanetarief Wet, 1914, of deze Wet betaald te schorsen. 
zouden moeten worden op artikelen (niet zijnde 
private kledingstukken, voedsel of drank, of tabak in 

enige vorm) voor officieel of privaat gebruik van 

handelskommissarissen, benoemd door de Regering 

van een van Zijn Majesteits Dominiums, die niet 

werkzaam zijn in of betrokken zijn bij een bezigheid, 

professie of beroep in de Unie; 


(b) 	 er een korting toegestaan kan worden of terugbetaIing 

geschieden kan van invoerrechten die krachtens deze 

Wet betaald zouden moeten worden op luchtschepen, 

vliegmachinesenandervliegtuig,de Unie binnenkomend 

door de lucht ; 

(c) 	 er een korting toegestaan kan~worden-of terugbetahng 

geschiedeD; kan van de invoerrechten die krachtens de 

Doeanetanef .. Wet, 1914, of deze Wet betaald zouden 
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Tariff Act, 1914, or this Act on appointments and1 

uniforms imported by or on behalf of any recognised 
boy scout or girl guide association; 

(l) 	there may be allowed a rebate or refund of th. uciliQ 
duty which would be payable under Part I. of the! 
First Schedule to Act No, 37 of 1913, in respect of 
acetic and pyroligenous acids manufactured in the 
Union, when used in the manufacture of chemical and 
other substances, not being articles intended for Uile 
as food, beverages, or condiments. 

(e) 	 the duty on oats in the grain, as set forth in Class 
I (item 19b) in the First Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1914, shall be suspended: Provided that 
no such proclamation shall order the suspension of 
the duty imposed under the aforesaid Act beyond 
the thirtieth day of June, 1921. 

Short title. 6. This Act may be cited for all purposes as the Customs and 
Excise Duties Act, 1920, and shall be deemed to have come 
into operation on the first day of July, 1920. 

moeten worden op uitru!ltingen en uniformen, di. 
ingevoerd worden door of ten behoeve van erkende 
padvinders- en padvindsters-verenigingen ; 

(d) 	 er ..n korting toegestaan kan worden of terugbetaling 

geschieden k&n van de aksijnl!belMtingen die krachtens 

Deel1. van de Eerste Bijlage van Wet No. 37 van 1913 

betaald zouden moeten worden op in de Unie bereide 

zuren en houtzuren, wanneer die gebruikt worden 

bij het bereiden van chemiese en andere stoffen, welke 

niet ziin artikelen bestemd voor gebruik als voedsel, 

drank of toekruiden. ' 


(e) 	 de invoerbelasting op' haver in de korrel, zoais uit

eengezet in Klasse I (post 19b) in de Eerste Sched ule 

van de Doeane Tariefwet. 1914,zal opgeschort 

worden: Met dien verstande dat zodanige Prokla

matie de opsehorting van de invoerbelasting opgelegd 

krachtens de voormelde Wet niet zal gelasten nil. de 

dertigste dag van Junie 1921. 


6. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aanflehaald Korte ti1 
als de Wet op Invoerrechten en AksijnsbelastiD!!, 1920, en 
wordt geacht in werking te zijn getreden op de eerste dag van 
Julie 1920. 
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Schedule. 

PART I. 

INcmEASED CuSTOMS DUnES. 

Class I.-Special Rates. 

,the growth, produce, 
Tariff Duty. ~temtr~!l:Jt¥Ifn~:Item. Article. dom and recipro.eating British 

Possel!siollll. __________________1_____1----____ 

2 

9 

29 

45 

46 

Ale, beer and cider' all kinds of 
strength, exceeding 3 per cent. 
of proof spirit, per imperial 
gallon .. .. .. .. 

Cards, playing, per pack 
(and in addition per £100) 

Leather, adulterated or loaded: 
per lb. .• .. 
or per £100 .. 

whichever duty shall be the 
greater. 

Spirits: 
(a) 	 Perfumed, per imperial 

gallon.. .. .. ., 
and in addition per £100 ., 

(b) 	Liqueurs, cordials and mixed 
spirits, exceeding 3 per cent. 
of proof spirit, per imperial 
gallon.. •. " .. 
or per £100 •. .. ., 
whichever duty shall be the 
greater. 

(e) 	Other BOrts cxceeding 3 per 
cent. of proof spirit, per im
perial proof gallon . . • . 

No allowanee will be made 
for underproof in excess of 15 
per cent. 

(d) 	Medicinal and toilet pre
parations, and essences 
(liquid), syrnpe and tinctures: 
containing over 3 per cent. of 
proof spirit, per imperial 
gallon.. .. .. .. 
or per £100 .. " ., 
whichever duty shall be the 
greater. 

Such spirits if and when 
overproof shall be specially 
entered and the strength over
proof declared, and the duty 
on the mixture shall then be 
leviable at £1 lOs. Od. per 1m' 
perial proof gallon or 25 per 
cent. ad tJalorem, whichever 
.duty shall be the greater. 

Sugar: 
(a) 	Candy, loaf, castor, icing, 

and cube, per 100 Ibs. . , 
(b) Other kind~, ineIuding golden 

and maple syrup, molasses, 
saocharum, glucose, and 
treacle, per 100 100. . . • • 

Note: In the case of sugar upon 
whioh bounties are granted in 
the country of origin, an addi
tional duty equal to the amount 
of such bounty is to be levied. 

Tea: 
(a) 	In packets or tins, not exoeed

ing 10 Ibs. each in weight, 
per lb... .. .. .. 

£ s. d. 

6d. per imperial 
gallon. 

009 

o 	2 9 

Nil. 
Iii 0 0 £3 0 0 

o 	 0 6 Nil. 
2000£300 

1 	11 6 Nil. 
10 0 0 Nil. 

1 11 0 Nil. 
25 0 0 Nil. 

1 10 0 Nil. 

1 11 0 Nil. 
25 0 0 Nil. 

o 6 0 Nil. 

o 4 6 Nil. 

o 0 6 Nil. 
I 

Bijlage. 

DEEL I. 


Vl!lRROOGDE INVOERRECR:rEN. 


Klas I.-Speciaal Tarief 

iR<lbate upon goodg I---r-----------~---·-c__---__c---
Korting op goederen 

"arief.. 	 ,Vg:L~~~;tl,ofVO'?errc:
t 	 I'

pOS • Artikel. Belasting.'I 

'I I
-----1---------------------------------

2 

9 

29 

45 

i Ale, bier en appelwijn; van enig 
gehalte boven 3 percent proef
spiritus, per imperiale gallon .. 

Speelkaarten. per apel . 

(en bovendien per £100) 


Leder, vervalst of bezwaard: 
per Ib .. 
of per £100 

naar gelang welke belasting het 
hoogst is. 

Spiritualien : 
(a) 	Geparfumeerde, per im

periale gallon .. 
en bovendien per £100 

(b) 	Likeuren, cordials en ge
mengde spiritus boven 3 per
cent proefspiritu.'3, per im
periale gallon .. 
of per £100 
naar gelang welke belasting 
het hoogst .is. 

(e) 	Andere soorten boven 3 per
cent proefspiritus, per im
periale proefgallon . 
Geen afslag wordt verleend 
wegens benedenproef boven 
15 percent. 

(d) 	Geneeskrachtige en toilet· 
preparaten en essences (vloei
bare), stropen en tinkturen : 
bevattende meer dan 3 per
cent proefspiritus, per im
periale gallon .. 
of per £100 .. 
naar gelang welke belasting 
het hoogst is. 

Zodanige spiritus moet, in· 
dien en wanneer hij beven
proef is, speoiaal worden aan
gegeven, en de bovenproef
sterkte worden opgegeven, 
zullende de belasting op 
het mengsel alsdan geheven 
worden tegen £1 lOs. per im· 
periale proefgallon of 25 per• 
cent ad valorem, naar gelang 
welke belasting het hoogst is. 

Suiker : 
ta) Kandij, brood, ka.'Jter, gla

ceer en klontjes per 100 lbs. 
(b) 	 Andere soorten, daaronder 

begrepen " golden en 
" maple" stroop, melasse, 
sacoharum, glukose en suiker
stroop per 100 Ibs.. 

Noot :-In het geval van suiker 
waarop in het land van her
komst premien betaald worden, i· 
wordt bovendien belasting, ge- ' 
lijkstaande met het bedrag van 
die premie, geheven. 

Tee 1
(a) 	in pakken of blikken van 

niet meer dan 10 lbs. elk, per 
lb. 

£ 	 s. d. 

o 	2 9 

009 
15 0 0 

006 
20 0 0 

1 11 6 

vaardigd In hot 
Verenigd

Koninkrijk en
reciprocerende 

Britse Bezlttingon. 

6d. perimperiale 
gallon. 

Niets.;, l' 

£3~O':O 

Niets. 
£3 0 O. 

Niets. 
10 0 0' Niete. 

Nieta. 
25 0 0 Niets. 

1 11 0 

Niets.1 10 0 

Niets. 
25 0 0 

1 	11 0 
Niet·s. 

Niets.o 	 6 0 

o 	 4 6 Niets. 

o 0 6 Niets. 
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52 

193 

58 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 19TH AUGUST, 1920. 


Class II.-Mixed Rates. Klas II.-Gemengd Tarief. 

--I 

Tariff 
it~m, Artiol", 

Boots and shoes, per £100 
With a minimum pEor pair of : 

Men's 
vVomen's 
Children's 
(Infants' shoE's and bootees are 
, not included in tfJis item.) 

Note: A l'eb:cte of 3 p",r cent. ad 
valorem shBll be granted on 
goods the growth, produco , or 
manufacture of tfJC United 
Kingdom and reciprocating 
British Possessions. 

Class VI.~General ad valorem Rate. 

193 

All goods, wares, and merchandise 

not elsewhere chargild with 

duty, and not enumerated in the 

Free List, anel not prohibitpd to 

bel imported il1tO the lInion, per 

£100 
 20 0 0 £3 0 0 

PART II. 


DEc.REASED CUSTOMS DUTIES. 


Blankets and sheets, or 
cotton, hair or woollen, or manu
factures of cotton, hair, or wool, 
commonly used as blankets, or 
rugs; padded quilts: a.nd 
coats, jackets, or other apparel 
made of blanketing or baize, 
not elsewhere enumerated, pcr 
£100 .. 

rugs, 

73 (al, Airships, aeroplanes, and other 
aircraft, including completed 
parts thereof, per £100 

76 (a)1 Asphalt, bitumen, pitch, and 
hcavy oil, and preparatiollll 
thereof, for road or pavement 
construction; in bulk: pro
vided they are of a standard 
approved by the Commissioner 
of Customs, per £100 .. 

Filters: being machinery, appara
tus and appliances directly con
nccted with, and essential to, 
the construction of filtering or 
water-purifying plants, attached 
to or used in connection with a 
public water supply system, 
per £100 

Structural steelwork, and the 
equipment directly connected 
with and essential to the con
struction of barrages for irriga
tion and other water supply 
purposes, per £100 

Traction cngines and power lor
ries, and trailers for the same; 
stone crushcrs; steam rollers ; 
street sweeping and street spray
ing machines; asphalt melting 
and mixing plant; tar and 
pitch hoilers, per £100 

Duty. 

£ s. d 
20 0 0 

009 
o 0 6 
003 

52 

58 

73 (a)
20 0 o £3 0 0 

3 0 o The whole ofthe 7(J (a) 
duty. 

3 0 o The whole ofthe 98 (b) 
duty. 

3 0 o The whole of the 
duty. 

133 (a)i 

3 0 0 The whole of the 
duty. 

138 

The whole of th.. 
. dut~ 

3 0 0 

Artikel. 

Laarzen en schocncn per £lOO 
Met een minimum per paar voor : 

Mannen 
Vrouwen 
Kinderen 
(Kinderschoentjes en laarsjes 
zijn niet bij deze post inbe
gropen). 

N oot '-Een korting van 3 por
oent ad ·valorem wordt toege· 
staan voor goederen verbouwd, 
voortgebracht of vervaardigd in 
het Verenigd Koninkrijk en de 
reciprooorende Britse Bezittin
gen. 

Rorting op goederen
verbouwd, voort
gebracht of ver

BelMting. vaardigd In hct 
Verenigd

Koninkrijk en 
reciprocerende

Britse Bezlttingen 

£ s. d. 
20 0 0 

0 0 9 
0 0 () ! 

0 0 3 

Klas VI.-Algemeen ad valorem Tarief. 

AIle goederen, waren en koop
waren niet elders belast met 
invoerrechten en niet in de Vrije 
Lijst voorkomende en waarvan 
de invoer in de Unie n.iet vel'
boden is, £100 20 0 0 I £3 0 0 

DEEL II. 

VERMINDERDE INVOERREOIITEN. 

Kombaarsen on lakens, of reis
dekens, van katoon, haar of wol 
of katoen-, haar- of wolfabri
katen, gewoonlik gebruikt als 
kombaarsen of reisdekens : gewat
teerde dekens : enjassen, baadjes 
of andere kleron gemaakt van 
wollen dekenstof of baai, niet 
elders vermeld, per £100 

Luchtschepen, vliegmachines en 
ander vliegtuig, met inbegrip 
van voltooidc delen d aarvan, per 
£100 

Asphalt, aardpek, pek en zware 
olie, en bereidingen daarvan 
voor het aanleggen van wogen 
of voetpaden; in mUSRa: mits 
zij van een door de Kommissaris 
van Doeane goedgekeurde stan
daard zijn; per £100 .. 

Filters: zijnde machinerie, work
tnigen en tocstellen, direkt in 
verband staande met en onont
beerlik voor de aanleg van in
richtingen voor het fHtreren of 
zuiveren van water, wclke ver
bonden zijn met of gebruikt 
worden in vorband met een stel 
sel van openbare watervoor
ziening, per £lOO 

Staalwcrk voor konstruktiedoel
einden, en de uitrusting direkt 
in verbinding staande met en 
onontbeerlik voor de aanleg van 
stuwdammen voor irrigatie en 
andere watervoorzieningsdoel
einden, per £100 

Straatlokomoticven en kracht
lorries en daaraan te hechten 
wagens; klipbrekers, stoomrol
lers; straatveeg- en straatbe
sproeiingsmachines ; uitrusting 
voor het smelten en vermengen 
van asphalt; teer- en pok-kctels, 
per £100 •• 

20 0 0 £3 0 0 

i 

' 3 0 0 De gehele 
lasting. 

bft

3 0 0 De gehele 
lasting. 

bc

i 

3 0 0 De gehele 
lasting. 

be

3 0 0 De gehele 
la.sting. 

be 

3 0 0 be

138 
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I IRc'liate upon goods,
the growth, produce IK~~~~~,g~~~~i:n

Qr manufacture of Igebracht of ver·Tariff Tarief
the United King· Belastini· I vaardigd in hetItem. Article. .4.rtikel.Duty. post.dom and recipro· Veren!gd
cating Britillh , Koninkrijk en

Possessions . ! reciprocerende
Britse Bezittlngel'l. 

£ fl. d. 
£ s. d. 

animal, mineral, or vegetable, 
Guano and other substances,In 

Guano en andere zelfstandig

artificial or natural, suitable for 


171 
heden, dierlik, mineraal of plant


use as fertilisers or manures; 
 aardig, kunstmatig of natuurlik, 

phosphate rock . . . . 
 Nil. I geschikt voor gebruik als kunst· 

193 (a) 
Free 

I mest of mest; fosfaat·hou

cally charged with duty under 


Apparel (not being goods specifi
dende ertsen . . . . . . Vrij. Niefll. 

Act 26 of 1914, Act 22 of 1915, Kledingstukken (niet goedf ren193 (a) 

Act 37 of 1916 or this Act), 


I 
die bepaaldelik belast zijn krttch·

I teus Wet No. 26 van 1914, Wet 

human body made up for im

being articles of clothing for the 

No. 22 van 1915, Wet No. 37 van 

mediate use as such, but not 
 1916 en deze Wet) zijnde arti 

including articles merely for the 
 kelen voor bekleding van het 

purpose of adornment, nor arti 
 menselik lichaam. afgewerkt 

cles made of or containing silk 
 voor onmiddellik gebruik alszo

or imitation silk, and not includ· 
 danig, maar met uitzondering 

ing furs and muffs; hats and 
 van arlikelen uitsluitend voor 

caps, per £100 .. . . • . 
 £3 0 o opschik bestemd of artikelen 

193 (b) 
15 0 o 

gemaakt van. of bevattende zijde 

piece goods, and piece goods 


Cotton pieee goods and woollen 
of namaak zijde en met uit· 


composed of a mixture of cotton 
 zondering van pelswerk en mof

and wool. per £100 .• .. 
 £3 0 o fen: hoeden en mutsen, per 

£100 .. .. ,. .. 
15 0 o 

15 0 0 £3 0 o. 
193 (bj Katoenen stukgoederen en wollen 

stukgoederen, en stukgoederen 
gemaakt van een mengsel van 
katoen en wol, per £100 •. 15 0 0 £3 0 o. 

)---------------_.-'----.---------.
PART III. 

DEEL III. 

Class IV.-3 per cent. ad valorem. Klas IV.-3 percent. ad valorem. 

Artikel. i Wijziging ofaanvulling.Article. Amendment or Addition. 
Item. 
Tariff 

Ammonia: watervrije, kool75 Ammonia (in oplossing) en 
zuurhoudende, zoutzure watervrije ammonia, koolAmmonia (solution) and anhyAmmonium: anhydrous, car75 
(salmiak), salpeterzure en zuurhoudende ammonia,drous ammonia, ammoniumbonate, chloride (sal-am
overzoutzure: in massa. zoutzure ammonia (salmiak), 

salpeterzure ammonia en 
carbonate, ammonium chlomoniac), nitrate, and per
ride (sal:ammonie.c), am
monium nitrate, and am

chlorate : in bulk. 
overzoutzure ammonia: in 
Hlassa.monium perchlorate: in 

Papier: alle papier, met in120 Papier: aIle eenvoudige ~fbulk. 
begrip van zijde papier in samengestelde papiersoorten,Paper: all plain or compositePaper: all paper, including120 
het oorspronkelike fabrieks met inbegrip van zijdetissue paper in its origina.l papers, including tissue 
omhulsel niet kleiner dan papier, in het oorspronkelikepaper, in the original millmill ream wrapper, not less 
16 duim bij 15 duim wan fabrieksomhulsel, in plattewrappers, fiat or folded,than 16 in. by 15 in. when 
neer ingevoerd in platte vellen of gevouwen. nietimported in the flat, and not less than 16 in. by 

kleiner dan 16 duim bij 15vellen, en p"pier op kl09senpaper in reels not less than 15 in., and in reels, including 
niet minder dan 9 duim duim, en op klossen, met in.9 in. wide, but not including paper in reels used for the 
breed, doch niet inbegrepen begrip van papier op klossenmOllotype type-setting rnafeint or ruled papers, blot
gelinieerd papier, vloeipa gebruikt voor de monotypechine; butnot including ruled;ting, wall or sanitary papers. 
pier of sanitair papier. typograafmuchine: dochnietor printed papers, station

inbegrepen gelinieerd of geery, blotting, wall, sanitary, 
drukt papier, sehrijfpapierI sensitized, traCing, or carbon 

I papers. 
N ore: A rebate of the whole duty shall be granted on 
good.~ the growth, produce, or manufacture of the 
United Kingdom and reciprocating British Posses
sions. 

Class V.-Free. 

Dyes for manufaeturing pur Dyes, colour preparations (not 
poses; and substances for including boot blacking and 
bating, tanning and finish boot polishes), used in the 
ing of leather, including manufacture or preparation 
alum. for sale of articles; sub

stances for preparing or 
bating hides, and substances 
for tanning and finishing 
leather, including alum and 
hyposulphide I under such 
conditions andregulatious as 
the Commissioner of Cus· 
toms may prescribe. 

vloeipapier, plakpapier, sani
tair papier, gevoelig papier. 
of carbonpapier. 

NooT.-Afslag van de gehele belasting wordt toegestaan op 
goederen verbouwd, voortgebracht of ver het 
Verenigd Koninkrijk en reciprocerende Britse 

Klas V.-Vrij. 

167 Kleurstoffen voor fabrieks Kleurstoffen, kleurpreparaten 
doeleinden en stoffen voor (uitgezonderd schoenlilwart· 
het bijtproces, looien en sel en schoensmeer) gebruikt 
het afwerken van leder, met bij de vervaardiging of 
inbegrip van Illuin. bereiding voor verkoop van 

artikelen; stoffen voor het 
bereiden van huiden of het 
onderwerpen ervan aan het 
bijtproces, enstoffen voor het 
looien en afwerken van leder 
met inbegrip van aluin en 
hyposulphide; onder zoo 
danige voorwaarden en regn
laties fll" de Kommissarilil 
van Doeane voorsohrij ven 

167 
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PAR'r lV. 
DEEL IV. 

Spirits. 

Spirituali~n.Article. Rate of Duty. 

£ s. d. 
Artikel. Belasting. 

Wine brandy, viz.: Spirits distilled from wine or must 
produced solely by the alcoholic fermentation of the 
juice of fresh grapes, per imperial proof gallon .. 

Grape brandy, viz.: the distillate resulting from the 
distillation solely of grape juice, together with the 
husks, per imperial proof gallon .. . . • . 

Dop brandy and spirits distilled from materials other 
than the produce of the vine. per imperial proof gallon 

o 10 0 

o 15 0 

100 

Wijnbrandewijn, n.l. spirituaiiCn, gedistilleerd van wijn 
of most, uitsluitend geproduceerd door alkoholiese 
gisting van het sap van verse druiven per im
periale proefgallon . . . . . . ' .. 

Druivebrandewijn, n_l. het gedistilleerde van de dis
tillatie uitsluitend van druivesap te zamen met de 
doppen, per Imperiale proefgallon .. . . 

£ s. 

o 10 

o 15 

d. 

0 

0 
Dopbrandewijn en spiritualien uit andere materialen 

dan het produkt van de wijnstok, per imperiale 
proefgallon . . . . . . . . . . 1 0 0 

~----------

The whole duty. ~__._________~~_______~_~~___(a) Spiritl3 of a strength of 50 per cent. overproof and 
1upwards when methylated in the manner pre

KORTINGlilN VAN AKSIJN"S OP SPIRITUS. Omvang van 
korting.

scribed by regUlation. 

The whole dutyl-----------------------I----- 
preparations, flavouring essences, vinegar, acetic 

(0) Plain spirits used in the manufacture of medicinal 
less two shil (a) Spiritus van een gehalte van 50 percent bovenproef De gehele be-

acid, and perfumed spirits; subject to the ap lings 	 per im en daarboven indien gemethyleerd op de wijze voor lasting. 
proval of, and to eonditions imposed by, the perial proof zien bij regulatie. 

gallon (b) Gewone spiritus gebezigd bij de vervaardiging van De gehele be-Commissioner of Excise. 
geneeskundige preparaten, aromatiese essences, lasting min 
azijn, azijnzuur, en geparfumeerde spiritus; onder t wee shil(e) 	 Plain spirits used for industrial purposes, and I The whole duty. 
worpen aan de goedkeuring van en onder voor lings per imrendered unpotable to the satisfaction of the 
waarden gesteld door de Kommissaris van Aksijns. periale proofCommissioner of Excise. 

gallon. 
d) Plain sphits used by scientific or teaching institu The whole duty. (0) Gewone spiritus gebezigd voor nijverheidsdoeleinden De gehele be· 

en ondrinkbaar gemaaktten genoegen van de Kom·· lasting.tions for buruing, I:":'''~L ""!lS or experimental pur
missaris van Aksijns.poses, under such .~< ",..:l~ 8",!! the Commissioner 

(4) Gewone spiritus gebezigd door wetenschappelike of De gehele be-of Excise may impose. 
onderwijsinrichtingen als brandstof, preservatie lasting. 

e) Wine brandy and grape brandy, used in the fort·ifi 'The whole duty middelen of voor proefnemingen. onder zulke voor
zorgsmaatregelen aIs de Kommissaris van Aksijnscation or preservation of pure wine, subject to 
mocht bepalen.compliance with the provisions of any Act relating 

De gehele b!o.(6) Wijnbrandewijn en druivebrandewijn, gebezigd tel' to excise dutics, or any regulations issued 
versterking of preservatie van zuivere wijn, met belasting.thereunder. 
inaehtneming van de voorschriften van enige wet 

f) Rectified spirit used in t,he manufacture of ether, The whole duty op aksijnsbelasting of regulaties daaronder uitge
or other substance, by a process which causes vaardi.gd. . . 

(JI Gerektlfieerde SPl1'ltus gebezlgd tel' venraardiginO' De gehele bethe 	ethyl alcohol to undergo chemical change, 

REBATES OF EXCISE DOTIES ON SPIRITS. Extent of rebate. 

and provided that not more than two per cent. by 
volume of ethyl alcohol remains in the resulting 
ether or other product. 

The whole duty.(a) 	Spirits export.ed for consumption outside the limits 
of the Union. 

'rhe whole duty.(h) 	Spirits lost through evaporation, leakage or other 
unavoidable cause, when such loss is proved to 
the satisfaction of the Commissioner of Excise. 

(i) Spirits distilled in Natal from the products or by Fi \'0 shillings 
products of the sugar cane, when duty paid for per imperial 
consumption in Natal. proof gallon. 

Beer. 

Artide. 	 ! Hate of duty. 

Beer brewed from worts of the speciflc gravity of not I 
£ 8. d. 

less than one thousand and twenty degrees, 
and not more than one thousand and thirty
nine degrees, per 36 imperial gallons .. . . o 12 0 

Beer brewed from worts of the specific gravity below 
one thousand and twenty degrees and above one 
thousand and thirty nine degrees, per 3f! 
IOtandard gallons • . . . • • • . 
with a proportionate increase or d.ecl'ease for 
any difference in gravity. 

Lager Beer produced from worts of the specific gravity 
of less than one thousand and forty dearees shall 
be charged at the higher rate of duty~ 

van aether of andere stoffen, door een bewerking 
die de aethyl-alkohol een scheikundige verandering 
doet ondergaan, en mits niet meer dan twee percent 
volume aethyl-alkohol achterblijft in de resulterende 
aether of ander produkt. 

(g) Spiritus uitgevoerd voor verbruik buiten de Unie. 

(h) 	Spiritus verloren door verdamping, lekkage of andere 
onvermijdbare oorzaak, wanneer dat verlies ten 
genoegen van de Kommissaris van Aksijns bewezen 
wordt. 

(i) 	 Spiritus gedistilleerd in Natal uit produkten of afval
produkten van het 8uikerriet, wanneer belasting 
betaald is voor gebruik in Natal. 

Bier. 

ArtikeL 

Bier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht van -! 
niet mindel' dan een duizend en twintig graden en ' 
niet meer dan een duizend en negen en dertig 
graden, per 36 imperiale gallons .. • . . . 

Bier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht 
onder oon duizend twintig graden en meer dan een 
duizend en negen en dertig graden, per 36 standaard 
gallons .. ., .. .. .• .• ., 
met een evenredige vermeerdering of vermindering 
voor enig verschil in soortelik gewieht. 

Lager bier gebrouwen van wort van het soortelik gewicht 
van mindel' dan een duizend en veertig graden 
wordt belast met de hogere belasting. 

lasting. 

De gehele be 
lasting. 

De gehele be 
lasting. 

Viji shillings 
per im
periale 
proefgallon. 

Belasting. 

£ s. d. 

0 12 0 

1 ~ 0 
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PUT T. 

BxOXSil .t.ND OOQlililPONDING OcrSTOliS :D l1'XUlll ON /ii11HU., 4ND 

PL4l'lNG C4RD•• 


(a) Sugar. 
, 

Article. 	 Excise 
i, 

CustOIDl! 
1 	 duty. duty.-----------------'--\-,----1-----

Sugar: I £ s. d. £ s. d. 

(a) manufactured or refined in the I:nion, I 
, per 1001bs. .. . . .. .. I 0 1 0 Nil 
(b) manufactured or refined in the Province 

of Mozambique, imported into the 
I' 

Transvaal, per 1001bs. . . • • Nil. 0 1 0 
(c) manufactured or refined in any territory , 

in South Africa, the Government of 
which has entered into a Customs 
agreement with the Government of the 
Union, on importation into the Union, i 
per 1001bs. .. . . .• ..! Nil. I 0 

1 0 

DEE!. T. 

AxSIJ1(S BN &VERlllENltoMSTIGE 
SPEELKA.oUtTEN. 

(a~ Suiker. 

INVOERRBllIOfimN OJ!' liIum:.JIlR IIllf 

Aksijns: I Invoer
belasting. rechten. 

£ s. d.;£ s. d. 

0 I 0 Niets. 

Niets. 0 1 0 

Niets_ I 0 1 0 

Artikel. 

Suiker : 
(a) 	gefabriceerd of geraffineerd in de Unie, 

per 100 lbs. . . . . . . . . 
(b) 	 gefabriceerd of geraffineerd in de Pro

vincie Mozambique, ingevoerd in 
Transvaal, per 100 Ibs. . . . . 

(c) 	 gefabriceerd of geraffineerd in €len ge
bied in Zuidafrika, waarvan de Rege
ring €len doeane-overeenkomst mmge
gaan heeft met de Regering van de 
Unie, bij invoer in de Unie, per 100 lbs. 

(6) Playing Cards. 

Article. 	 I Excise CustOIDl! 
duty. duty.: 

£ s. d. ! £ s. d. 
Playing Carda : 

(a) 	manufactured in the Union, per paekof 
carda .. .. .• .. .• 

(b) 	manufactured in any territory in South 
Africa, the Government of which hus 
entered into a Customs agreement with 
the Government of the. Union, on im
portation into the Union, per pack of 
carda .. " .. .. .. 

Note: 	The term "pack of playing carda " 
shall mean any quantity or number of 
carda not exceeding fifty three. 

0 0 3 

Nil. 

Nil. 

o 0 3 

(b) Speelkaarten. 

Artikel. 

Speelkaarten : 
(a) 	gefabriceerd in de Unie, per spe1; 

kaarten ........ 
(b) 	gefabriceerd in een gebied in ZuidlLfrika 

waarvan de Regering een doeaneover
eenkomst aangegaan heeft met de 
Regering van de Unie, bij invoer in 
de Unie, per spel kaarten. .. . . 

NOOT.-De uitdrukking ., spel /marten" bete . 
kent cen hoeveelheid of getal kaarten van 

niet meer dan dria en vijftig. 

Aksijns- i Invoer
belasting. ; rechten. 

i 

1£ s. d. ! £ s. d. 

f 
l 

0 0 8 i 
i Nietl5. 

I 
; 

Niets. 0 0 3 
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